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1. JOHDANTO 

 

 

1.1 Muuttuva uskonto 

 

 

”Uskonnot eivät koskaan ole staattisia, ne ovat aina jonkinasteisessa muutoksessa.”1 Näillä 

sanoilla aloittaa Christopher Partridge toimittamansa teoksen Uusien uskontojen käsikirja – 

Uudet uskonnolliset liikkeet, lahkot ja vaihtoehtoisen henkisyyden muodot johdantoluvun. 

Kautta aikain on kulttuureissa joka puolella maailmaa esiintynyt uudistusliikkeitä 

uskontojen parissa. Ajan myötä tätä tapahtuu kulttuurien sisäisestikin jo, mutta varsinkin 

vieraiden kulttuurien, eli siten myös uskontojen, kohtaaminen aiheuttaa muutoksia. 

Tällainen uskontojen kohtaaminen voi olla integroivaa eli yhdistävää, jolloin uskonnolliset 

perinteet sulautuvat keskenään ja muodostavat synkretistisen kokonaisuuden. Toisaalta se 

voi myös johtaa dialogin kieltämiseen ja vieraan perinteen torjumiseen, muodostaen siten 

fundamentalistisen tulkinnan omasta uskonnostaan, minkä avulla halutaan vahvistaa juuri 

sitä omaan uskontoon liittyvää identiteettiä.2 

 

Uusien uskontojen ja niiden muotojen syntyminen ei siis ole mikään uusi ilmiö. Niiden 

määrä ja suosion nousu ovat kuitenkin olleet merkittäviä viimeisen sadan ja etenkin 50 

vuoden aikana. 3  1960-luvun lopulla tapahtunut uusien uskontojen maihinnousu yllätti 

uskontojen tutkijat täysin. Hämmästystä lisäsi se, että varsinkin nuoret kiinnostuivat uusista 

uskonnollisuuden muodoista yhä enenevin maallistuvassa yhteiskunnassa.4 Yksi merkittävä 

tekijä oli pluralististen, monikulttuuristen ja moniuskontoisten yhteiskuntien synty. 

Uskontojen läsnä olemisen lisäksi on olemassa laaja valikoima keinoja ottaa niistä hyvin 

helposti selvää, kuten Internet, televisio, radio ja sanomalehdet. Toisaalta olemme myös 

entistä suvaitsevaisempia ja ymmärtäväisempiä toisia uskontoja kohtaan.5 

                                                      

1 Partridge 2006, 14. 
2 Partridge 2006, 14. 
3 Partridge 2006, 14. 
4 Heino 1997, 30. 
5 Heino 1997, 31; Partridge 2006, 15. 
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1.2 Mitä on new age? 

 

 

Käytän tutkielmassani termejä uususkonto ja new age tarkoittamaan käytännössä samaa 

asiaa. New age -termillä voin mielestäni paremmin viitata laajemmin koko ilmiöön tai jos 

haluan korostaa sen uuteen aikaan painottuvaa puolta. Uususkonto ja uususkonnollisuus 

ovat tutkielmassani käytännössä synonyymeja new agelle, mutta näkisin sen soveltuvan 

paremmin puhuessani ryhmittymistä new age -ilmiön sisällä tai henkilöiden 

uskonnollisuutta käsitellessäni. Uushenkisyys on myös termi, jota tapaa usein. Sillä voidaan 

paremmin tehdä eroa uskonnollisuuteen, mitä new agen sisällä toisinaan tavoitellaankin. 

Tutkielmassani suhtaudun new ageen henkisenäkin ilmiönä uskonnollisuutena, joten 

tutkimuskysymykseni ja tutkielmani päämäärän kannalta erottelu uskonnollisuuden ja 

henkisyyden välillä ei ole relevanttia. Kirjoitan new age pienellä, vaikka toisinaan sitä näkee 

muodossa New Age. New agella ei tutkielmassani ole tiettyä tarkoitusta toimia erisnimenä 

millekään, vaan samanlaisena kattokäsitteenä kuin vaikkapa abrahamilaiset uskonnot. 

 

Useimmat uususkonnot syntyivät suurten perinteisten uskontojen piirissä, joiden opetukset 

olivat peräisin satojen tai tuhansien vuosien takaa. Niiden uutuus olikin monilta osin siinä, 

että ne saapuivat uusina ilmiöinä länsimaihin ja saivat siellä ensimmäistä kertaa laajempaa 

suosiota. Merkittävän new age -tutkijan Wouter J. Hanegraaffin mukaan new age -ajattelu 

ei tuonut mitään oleellista uutta, vaan perustui lähes poikkeuksetta 1800-luvun lopun 

länsimaiseen esoteeriseen perintöön. 6  New agen voidaan siis nähdä kumpuavan 

gnostilaisuuden, romantiikan ja teosofian piiristä, hahmottaen ne uudella tavalla.7  Myös 

humanistinen psykologia nostetaan esiin new agen synnyn taustalla. Tässä keskeisenä 

hahmona toimi juutalais-saksalainen Fritz Perls, joka kehitti 1960-luvulla Kaliforniassa 

ryhmäterapiamuodon, joka painotti välittömien ja autenttisten kokemusten merkitystä. 

Perls ajatteli mielen ja kehon muodostavan yhden holistisen kokonaisuuden. Tästä kumpusi 

Human potential -liike, joka sekoittui pian amerikkalaiseen psykedeeliseen perinteeseen ja 

levisi nopeasti synnyttäen lukuisia psykofyysisiä ja self-help -menetelmiä. Human potential 

                                                      

6 Ketola 2008, 215–216. 
7 York 2008, 215–216. 
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-liikkeen itsetietoisen kehittymisen painotus sai vahvan jalansijan new agessa. Tähän 

lisättiin mukaan astrologiasta kumpuava usko vanhasta Kalojen ajasta siirtyminen uuteen 

Vesimiehen aikaan, kunhan riittävän moni ihminen kehittyy henkisesti tarpeeksi korkealle.8 

 

New age on hyvin laaja ja hajanainen ilmiö, mille ei ole vakiintunutta, yleisesti hyväksyttyä 

määritelmää tai sisältöä. New age -käsitteenä voidaan nähdä saaneensa alkunsa teosofi 

Alice Baileyn teoksista, missä puhutaan toisen maailmansodan jälkeisestä uudesta 

aikakaudesta ihmiskunnan ja koko universumin käännekohtana.9 Voidaan kuitenkin sanoa, 

että new age -ilmiö koostuu uskonnollisista ja puoliuskonnollisista suuntauksista, joista 

kehittyi 1900-luvun loppupuolella omanlainen liikkeensä. Uususkonnollisuuteen viittaavia 

käsitteitä alettiin käyttämään 1970-luvun alussa, ja niillä tarkoitettiin yleensä 1960-luvun 

jälkipuoliskolla ja 1970-luvun alussa syntyneitä ja suosiota kasvattaneita uskonyhteisöjä.10 

Tutkija Paul Heelas nimittää tätä aikakautta Vesimiehen ajaksi, ”the Age of Aquarius”.11 

Kirkon tutkimuskeskuksen Kimmo Ketola sijoittaa new age -ilmiön synnyn 1970-luvun 

puoliväliin.12 

 

New agen hahmottamista hankaloittaa se, että siihen laskettavat ryhmittymät eivät ole 

saman lailla järjestäytyneitä instituutioita kuin perinteisemmät uskonnolliset organisaatiot. 

Joillakin ryhmillä saattaa olla joitakin yhtymäkohtia vakiintuneiden uskontojen mallien 

kanssa, mutta kentän joustavuuden, jatkuvan muutoksen ja monien uskontojen 

sekoittumisen takia ne eivät päde koko kenttään. Kun koko kenttä on näin hankalasti 

hahmottuva, ei ole myöskään selviä kriteereitä, mitkä ryhmät tai ketkä henkilöt kuuluvat 

new agen piiriin. Virallisia uskontunnustuksia tai jäsenrekistereitä ei varsinaisesti ole.13 

Tutkija Mary Farrell Bednarowskin mukaan new age viittaa väljärajaiseen ideoiden ja 

uskonnollisten liikkeiden joukkoon, jotka käsittelevät ihmiskunnan tietoisuuden 

kehittymistä korkeammille tasoille. 14  Muinaisiin oppeihin perustuva new age kuulostaa 

                                                      

8 York 2006, 309. 
9 Heino 1997, 33; Ketola 2008, 215–216. 
10 Heino 1997, 30; York 2006, 308. 
11 Heelas 1996, 1. 
12 Ketola 2008, 217. 
13 Heino 1997, 34; York 2006, 308–309. 
14 Bednarowski 1989, 15. 
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oudolta konseptilta, ellei siihen liitetä ajatusta tulevasta uudesta Vesimiehen ajasta.15 

 

Itämaisen uskontoperinteen tuominen länsimaihin vaatii sopeuttamista niin toimintansa 

kuin opetuksensakin puolesta, synnyttäen uudenlaisen version jostain vanhasta uusine 

kannattajineen. Osa näistä uusista uskonnoista edusti vastakulttuuria ja tarjosi vaihtoeh-

don länsimaiselle elämälle ja arvoille. Jotkin toiset liikkeet taas tekivät huomattaviakin 

muutoksia alkuperäisiin oppeihinsa sopiakseen paremmin länsimaalaisten arvoihin.16 Kir-

kon tutkimuskeskuksen Harri Heino jakaa uudet uskonnolliset liikkeet joko vaihtoehtoliik-

keisiin tai uudistusliikkeisiin riippuen siitä, kuinka ne suhtautuvat yhteiskuntaan.17 

 

Sosiologi Roy Wallis tekee jaon uususkonnollisuuden kolmenlaiseen tapaan suhtautua 

maailmaan. Maailmaan torjuvasti suhtautuvat uususkonnot (The World-Rejecting New Re-

ligion) suhtautuvat uskontoonsa antaumuksella ja haluavat irtaantua mahdollisimman pal-

jon maallisesta. Jumala nähdään persoonallisena, mutta selvästi ihmisestä erillisenä ole-

vana entiteettinä, joka määrää moraalin. Torjuva suhtautuminen maailmaan johtuu siitä, 

että ympäröivän yhteiskunnan nähdään ajautuneen pois jumalasta ja henkisyydestä. Tämä 

on johtanut materialismiin ja ahneuteen ja muihin arvoihin, joita nämä ryhmät kritisoivat. 

Itsekeskeisyyden sijaan tapana on usein omistaa koko elämä jumalan ja usein jonkun gurun 

tai profeetan palvelemiselle. Sanoman eteenpäin vieminen nähdään usein myös tärkeänä. 

Ajatellaan, että kun tarpeeksi ihmisiä hyväksyy totuuden ja palaa takaisin jumalan luokse, 

voi uusi ja parempi aikakausi koittaa. Esimerkkinä Wallis käyttää tästä suuntauksesta 

ISKCON- eli Hare Krishna -liikettä.18 Vaikka uuden aikakauden odottamiseen tai saapumisen 

edesauttamiseen keskittyneitä tiiviitä yhteisöjä onkin ollut ja on olemassa, kuten Findhorn 

Skotlannissa19, eivät ne aineistoni antaman kuvan perusteella kuitenkaan tämän tapaisilta 

maailmaa torjuvilta yhteisöiltä vaikuttaneet. Toisaalta taas sellainen ajattelutapa nousi use-

asti esiin, minkä mukaan yksilöiden henkinen kehitys edesauttaa muidenkin kehitystä ja 

siten myös uuden aikakauden tuloa. 

                                                      

15 Heino 1997, 33. 
16 Heino 1997, 30. 
17 Heino 1997, 31. 
18 Wallis 2003, 36–38. 
19 Ultra 7–8/77, 28–29. 
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Maailmaa myötäilevä uususkonnollisuus (The World-Affirming New Religion) eroaa aiem-

masta radikaalisti. Tässä ei välttämättä ole mukana perinteisesti uskontoon liitettäviä omi-

naisuuksia. Ympäröivään maailmaan ja sen arvoihin ei myöskään suhtauduta yhtä kriitti-

sesti kuin torjuvassa suuntauksessa. Monia ominaisuuksia arvostetaan itse asiassa paljon-

kin ja nähdään tavoiteltavan arvoisina. Ihmisyydellä nähdään olevan valtavan suuria poten-

tiaalisia voimia, jotka voidaan erilaisten harjoitteiden kautta tuoda esiin jo valaistuneiden 

henkilöiden avustuksella. Torjuvan suuntauksen antaumuksellisen palvelemisen sijaan 

maailmaa myötäilevät uususkonnot tarjoavat keinoja tuoda esiin ihmisten fyysiset, psyyk-

kiset ja henkiset voimavarat ilman maailmasta vetäytymistä. Tämä on mahdollista ihan jo-

kaiselle, joka oppii tarvittavan harjoituksen tai periaatteen. Tällaisten liikkeiden jäsenet ei-

vät siis yleensä pakene maailmaa ja sen arvoja vaan pikemminkin etsivät keinoja nauttia 

niistä enemmän ja tuntea itsensä paremmin. Tällainen individualismi johtaa myös siihen, 

että kärsimys ja siitä eroon pääseminen nähdään jokaisen itsensä vastuuna. Näin ollen val-

litsevista arvoista ei syytetä yksinomaan yhteiskuntaa vaan jokainen yksilö omalla kehityk-

sellään kehittää myös ympäröivää maailmaa. Maailmaa myötäilevässä uususkonnollisuu-

dessa ei yleisesti oleteta persoonallisen jumalan olemassaoloa, vaan korostetaan nimen-

omaan jokaisen yksilön jumalallisuutta. Jumala voidaan nähdä myös jonkinlaisena kosmi-

sena kaiken takana olevana energiana. Tästä suuntauksesta Wallis käyttää malliesimerk-

kinä skientologiaa.20 Tämä kuvaus sopii yhteen monelta osin aineistostani esille noussee-

seen uutta Vesimiehen aikakautta odottavaan uususkonnollisuuteen, jossa ihmisellä näh-

dään olevan valtava potentiaali kehittää itseään korkeammille tasoille auttaen samalla 

koko ihmiskunnan kollektiivista kehitystä. Tämän kaltaisissa ajatuksissa korostetaan ja toi-

votaan nimenomaan yhteisöllisyyttä, ei niinkään yksilökeskeisyyttä. 

 

Kolmantena suuntana Wallis nostaa esiin maailmaa mukauttavan uususkonnollisuuden 

(The World-Accommodating New Religion). Tässä Wallis käyttää esimerkkinä 1960-luvulla 

erityisesti kristinuskon parissa esiin noussutta uuskarismaattista liikettä. Kun maailmaa 

myötäilevissä suuntauksissa tehdään jotakin saadakseen etuja itselle, tulevat nämä edut 

tässä suuntauksessa ikään kuin sivutuotteena. Tärkeimpänä on elävä usko Jumalaan, joka 

                                                      

20 Wallis 2003, 44–49. 
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itsessään parantaa elämän laatua ja antaa hyvin voimakkaita positiivisia kokemuksia, kuten 

Pyhällä Hengellä täyttymisen. Yhteiskunnan rapistuneita arvoja enemmän ravistellaan mal-

tillisia uskonnollisia instituutioita, jotka eivät tunnu tukevan elävää uskoa. Vaikka maallinen 

ja hengellinen erotetaan selvästi toisistaan, ei maailmaa kuitenkaan torjuta tai pyritä olla 

siitä irrallaan.21 Vaikka aineistossani, varsinkin 70-luvulla, kristinusko, uususkonnollisuus ja 

uusi aikakausi yhdistettiinkin välillä, ei kyseessä kuitenkaan koskaan ollut mikään varsinai-

nen uuskarismaattinen liike. Aineistosta nousi esiin ajatus maailmanpalvelijoitten joukosta, 

joiden todella olisi tarkoitus mukauttaa ja valmistella maailmaa ja ihmisiä, että he olisivat 

valmiita ottamaan vastaan uuden aikakauden. Myös monenlaisia maailmanlaajuisiakin yh-

teisiä meditointihetkiä mainittiin aineistossani, joiden tarkoituksena on nimenomaan nos-

taa koko maailman energiatasoja korkeammalle. Varsinainen poliittinen vaikutus nousi 

esiin lähinnä YK:n ja vastaavien järjestöjen kautta, joilla nähtiin toisinaan merkittäväkin 

rooli uuden ajan tulon edesauttamiseksi. 

 

Tutkija Michael York jakaa new agen kolmeen suuntaukseen: okkultistiseen, henkiseen ja 

sosiaaliseen. Nämä eivät kuitenkaan ole toisistaan irrallaan olevia, vaan osittain 

päällekkäisiä. Käytännössä new agessa yhdistyy näistä vähintään kaksi, mutta usein myös 

kaikki kolme.22 Kaikki nämä suuntaukset olivat edustettuina myös aineistossani. 

 

Okkultistiseen tai esoteeriseen new ageen kuuluu oleellisesti yliluonnollisen todellisuuden 

totena pitäminen, joka myös vaikuttaa maallisissa asioissa. Kollektiivisen tietoisuuden 

taustalla nähdään jokin ulkopuolinen tai jumalallinen, joko alullepanijana tai luojana. 

Tulevaisuuskuviin saattavat kuulua apokalyptisia ennustuksia katastrofeista, väkivallasta ja 

tuhosta, jonka kautta siirrytään uuteen aikakauteen. Esoteerinen suuntaus on se, mikä on 

yleensä mediassa esillä, liittyen henkioppaisiin, kanavointiin, kristallimeditaatioon ja eri 

kulttuurien symbolien yhdistelyyn.23 

 

New agen henkinen ja sosiaalinen puoli painottavat yliluonnollisuuden sijaan ihmisen 

yritteliäisyyttä. Henkisessä suuntauksessa ihmisen henkistä kehitystä voidaan edesauttaa 

                                                      

21 Wallis 2003, 54–55. 
22 York 311–312. 
23 York 311–312. 
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erilaisilla menetelmillä, kuten meditaatiolla, joogalla ja psykofyysisellä terapialla. Taustalla 

tässä on ajatus siitä, että kun ihmiset kehittyvät, niin samalla kehittyy koko globaali 

yhteiskunta. Tarpeeksi monen ihmisen valaistuttua koko ihmiskunta kokee kollektiivisen 

valaistumisen ja siirtyy uuteen aikaan.24 

 

New agen sosiaalinen suuntaus keskittyy yhteiskunnalliseen auttamiseen ja käytännön 

työhön, jolla pyritään muutokseen koulutusjärjestelmässä, instituutioissa ja 

ympäristöasioissa. Kiinnostuksen kohteena ei tässä siis ole oma itse, vaan konkreettinen työ, 

kuten hyväntekeväisyys, ja sitä seuraava todellinen muutos. New age saatetaan 

ulkopuolelta käsin nähdä usein pinnallisena ja itsekkäänä uskonnollisuuden muotona, jolla 

tavoitellaan vain omia etuja ja henkilökohtaista vapautumista ja valaistumista. Sosiaalinen 

suuntaus tekee tähän kuitenkin poikkeuksen.25 

 

New agen laajuudesta ja hajanaisuudesta huolimatta löytyy kuitenkin joitakin keskeisiä 

käsityksiä, jotka hyväksytään laajemmalti. Heelasin mukaan new agen piirissä Yleisesti 

ajatellaan, että kaikki uskonnot ovat saman kaiken takana olevan ikuisen viisauden tai 

totuuden ilmentymiä, joita kautta kukin pääsee valitsemallaan tiellä samaan päämäärään, 

yhtymään korkeampaan voimaan tai minään.26 

 

York on listannut new agen viisi yhdistävää ydinkäsitystä. Ensimmäinen on reinkarnaatio, eli 

käsitys jälleensyntymisestä, jonka kautta voimme pikkuhiljaa kasvaa henkisessä 

kehityksessämme ja saavuttaa seuraavia tasoja. Toinen yhdistävä tekijä, mahdollisuus 

kommunikoida kuolleiden ja korkeampien tasojen henkien kanssa, kumpuaa 1800-luvun 

spiritismistä. Kolmantena voidaan nähdä ajatus siitä, että pahuus on vain ihmismielen 

illuusiota. Kun tämän oikein oivaltaa, voi henkisesti kehittynyt henkilö poistaa esimerkiksi 

sairaudet elämästään. Tähän liittyy myös neljäs käsitys, jonka mukaan olemme itse kukin 

oman elämämme herroja. Tämä käsitys painottaa positiivisuuden korostamista ja 

negatiivisuuden pois jättämisen elämästä. Viidentenä tulee ajatus siitä, että henkinen 

totuus on jo ihmisessä itsessään, se pitää vain löytää. Tämä löytyminen ei tapahdu 

                                                      

24 York 311–312. 
25 York 311–312. 
26 Heelas 1996, 309–310. 
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ulkopuolelta vaan sisäisen kehityksen ja tutkiskelun kautta. Etsinnän lisäksi yksilölliset 

kokemukset nähdään arvokkaina. New age tarjoaa tässä tavallaan uudenlaisen mystiikan 

muodon. Kun hindulaisuus ja buddhalaisuus edustavat vetäytymisen mystiikkaa ja 

esoteerinen kristillisyys ja suufilaisuus mystistä yhtymistä jumalaan, niin new age edustaa 

Yorkin mukaan jumalalliseksi tulemisen mystiikkaa.27 

 

Ketola listaa Uskonnot Suomessa -kirjassaan Hanegraaffin viisi new age -henkisyyden 

keskeistä teemaa: tämänpuoleisuus, holismi, evolutionismi, psykologian sakralisoiminen ja 

uuden aikakauden odotus. Tämänpuoleisuus tarjoaa meille mahdollisuuden kehittää 

itseämme henkisesti, siksi sille annetaan arvoa. Holismilla tarkoitetaan kaiken keskinäistä 

riippuvuutta ja yhteyttä toisiinsa. Tämän näkemyksen mukaan yksilö on osa 

maailmankaikkeutta ja erottamaton osa jumalallisesta todellisuudesta. Evolutionismilla 

viitataan näkemykseen, jossa maailmankaikkeus nähdään jatkuvasti uutta luovana. Kehitys 

ei ole sattumanvaraista vaan teleologista, sillä on määrätty päämääränsä. 

Maailmankaikkeuden kehitystä enemmän korostetaan kuitenkin ihmisen henkistä 

evoluutiota. Psykologian sakralisoimisella tarkoitetaan sitä, että ihminen luo itsen oman 

todellisuutensa. Ihmisen mieleen nähdään kätkeytyvän mahtava voima, jumalallinen 

potentiaali. Uuden ajan odottamiseen liittyy käsitys siitä, että ihmiskunta on edennyt 

evolutionaariselle kynnykselle ja on valmis ottamaan askeleen kohti uutta aikakautta.28 

 

New agen piirissä kritisoitavat kohteet ovat usein samoja, kuten institutionaalinen 

kristinusko, tieteellinen rationalismi ja varsinkin materialismi. Kirkko saatetaan nähdä liian 

dogmaattisena ja siten rajoittavana, jonka takia new agessa virallisten oppien sijaan 

korostetaan enemmän yksilöiden subjektiivista kokemusta.29 Yorkin mukaan juuri tämä new 

agen rakenteettomuus tekee siitä jossain mielessä enemmänkin kulutusilmiön kuin 

uskonnollisen ilmiön. New agen piiriin itsensä luokittelevat henkilöt kuvaavat itseään 

mieluummin henkisinä kuin uskonnollisina. Tämä epäinstitutionaalisuus ja kattava, vapaasti 

valittava valikoima, saattaakin olla yksi merkittävä syy, miksi new agesta kiinnostutaan. 

Tällainen ”henkinen supermarketti” -tyylinen uskonnollisuus ja henkisyys valtaavat 

                                                      

27 York 2006, 309–310. 
28 Ketola 2008, 216–219. 
29 Ketola 2008, 216. 
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jatkuvasti alaa perinteisemmältä länsimaiselta uskonnollisuudelta. 30  New age tarjoaa 

individualistiselle ja kuluttajan päätöksiä arvostavalle yhteiskunnalle merkittävän kanavan 

henkilölle valita itse omat arvonsa ja elämäntapansa. Vakiintuneet auktoriteetit ja 

rajoittavat käskyt eivät kuulosta houkuttelevalta valinnalta henkilölle, joka haluaa itse 

määritellä oman todellisuutensa. Tällaisessa tilanteessa, jossa henkiset virtaukset 

kilpailevat keskenään, korostuvat myös liikkeiden markkinointitaidot. Kun 1960-luvulla new 

age edusti vahvasti vastakulttuuria, on se 1990-luvulta lähtien kaupallistunut ja lähentynyt 

valtavirtaa. Vaikutti henkilön päätökseen sitten mitkä seikat tahansa, tärkeimpänä 

voitaneen pitää kuitenkin sitä, että henkilö kokee itse tekevänsä päätöksensä sen mukaan, 

minkä hän tuntee puhuttelevan parhaiten omia sisäisiä tarpeitaan ja halujaan. Suurin osa 

new agen piirissä olevista henkilöistä voidaan Yorkin mukaan nähdä eräänlaisina elämysten 

etsijöinä, jopa asiakkaina. Tällainen henkilö ei ole välttämättä kovin sitoutunut varsinaiseen 

new ageen, mutta hänellä voi olla esimerkiksi ongelmia, huolia, tai muuten vain 

mielenkiintoa käydä erilaisissa new ageen perustuvissa vaihtoehtohoidoissa. Jotkut näistä 

henkilöistä kiinnostuvat new agesta enemmänkin ja rupeavat etsimään itseään 

perusteellisemmin. Tällaisesta henkisestä etsijästä saattaa myöhemmin tulla Vesimiehen 

ajan radikaaliin henkiseen harppaukseen vakavammin suhtautuva henkilö.31 

 

 

 

1.3 New age Suomessa 

 

 

Rajatiedon yhteistyöryhmä on listannut Suomessa esiintyvät new age -liikehdinnän 

kahdeksan keskeisintä ajatusta. Ensimmäisen ajatuksen mukaan kaiken alkulähde, 

kosminen tietoisuus, ilmentää itseään lukemattomissa muodoissa ja ulottuvuuksissa. 

Toiseksi ihmiset ovat osa luontoa ja maailmankaikkeutta ja kuuluvat suureen universaaliin 

perheeseen. Tähän liittyen nähdään kolmantena, että yksilön on mahdollista ja 

suositeltavaa saavuttaa nykyistä korkeampi tietoisuus, sillä se edistää koko ihmiskunnan 

                                                      

30 Ks. Rikkinen 2002, 125. 
31 York 2006, 309–311; Ketola 2008, 217. 
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kehitystä. Neljäs ajatus koskee kaikkea elämää maapallolla, joka on jälleensyntymisen ja 

karman eli syyn ja seurauksen lain alla. Viidentenä ajatellaan, että useimmat sairaudet 

saavat alkunsa mielen tasolla. Tämä on vältettävissä positiivisella ajattelulla ja optimistisella 

suhtautumisella maailman tapahtumiin. Kuudentena suositellaan luonnonmukaisesti 

viljeltyä kasvisravintoa, sillä se edesauttaa henkistä kehitystä terveellisten elämäntapojen 

kanssa. Seitsemäntenä ajatuksena kunnioitetaan kestävän kehityksen periaatteita. 

Viimeisenä, kahdeksantena keskeisenä ajatuksena nähdään, että jokaisen tulisi edistää 

rauhaa, luonnon hyvinvointia, ihmisten välistä rakkautta, yhteistyötä ja tasa-arvoa, 

myönteisiä ajatuksia ja tekoja.32 

 

Vuonna 2011 Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijat Kimmo Ketola ja Jussi Sohlberg kartoittivat 

Ultra-lehden lukijoiden avulla henkisiä virtauksia Helsingissä 33  ja julkaisivat 

tutkimustulokset vuoden päästä34. Kartoituksessa tuodaan esille new ageen vahvasti liittyvä 

ilmiö siitä, että uskonnollisuus on yksilöllisempää kuin ennen. Myös erilaisten 

uskonnollisten yhteisöjen tarjonta lisääntyy jatkuvasti. Kirjoitukseen on liitetty mukaan 

tilasto uskonnollisista yhteisöistä Helsingissä 2008, missä mainitaan new age -ryhmien 

määräksi 15. Tilastossa on kuitenkin erikseen listattu hindulaisuus, muut itämaiset, 

länsimainen esoteria ja uuspakanuus, jotka toisinaan voidaan laskea osaksi new age -

ilmiötä.35 

 

556:sta kyselyyn vastanneesta Ultra-lehden lukijasta 76 % oli naisia ja 66 % yli 55-vuotiaita. 

Sama väestöryhmä on aktiivisinta myös kirkollisissa sekä taide- ja kulttuurielämän 

tapahtumissa. Vain yksi prosentti vastaajista kuului nuorimpaan 18–24 -vuotiaiden 

ryhmään. Jopa 58 % kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta vain 3 % ilmoitti olevansa 

new agen kannattaja. 36 Tämä kuvaa hyvin sitä uususkonnollisuudelle ominaista piirrettä, 

että johonkin uskonnolliseen tai henkiseen yhteisöön kuuluminen ei sulje pois kuulumista 

myös muihinkin ja toisaalta johonkin kuuluminen ei sinänsä ole tärkeää. New age -termiin 

saatetaan myös liittää negatiivisia, itsekkäitä ja pinnallisia mielikuvia, jonka tähden ei haluta 

                                                      

32 Ketola 2008, 220–221. 
33 Ultra 7–8/11. 
34 Ultra 7–8/12. 
35 Ultra 7–8/11, 27–28; Ultra 7-8/12, 10–13. 
36 Ultra 7–8/12, 10–13. 
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leimautua siihen. 

 

Meditaatio ja vaihtoehtohoitojen käyttö nousivat suosituimmiksi vaihtoehtoisen 

henkisyyden piiriin kuuluvista asioista, joita kyselyyn vastanneet lukijat itse harjoittavat tai 

käyttävät. Vähän alle puolet olivat viimeisen viiden vuoden aikana osallistuneet useasti 

rajatiedon luennoille sekä käyttäneet henkiparannusta ja reiki-hoitoa. Noin kolmas osa 

vastaajista harjoittivat myös joogaa sekä osallistui useasti kanavointiin tai henkisien 

hyvinvoinnin kursseille.37 

 

Päivittäin jotain henkistä harjoitusta tekeviä oli kyselystä 79 %. Vaikka meditaatio 

osoittautui yleisimmäksi yhteiseksi harjoitusmuodoksi, ilmoitettiin näiden päivittäisten 

harjoitusten tärkeimmäksi syyksi hengelliset puolet. 22 %:lle tärkein syy päivittäisille 

harjoituksille oli päästä Jumalan kanssa yhteyteen, kun 21 % ilmoitti tärkeimmäksi syyksi 

yhteyden saamiseksi sisäiseen itseensä. Stressin poistamisen ja rentoutumisen kaltaisia 

maallisempia syitä harjoittaa päivittäin jotain oli aika harvalla. Tutkimuksen tekijät 

päättelivät tästä Ultran lukijoiden olevan hyvin motivoituneita henkisen tai hengellisen 

polun kulkijoita.38 

 

Kyselyyn vastanneet Ultran lukijat olivat monelta osin hyvinkin myötämielisiä erinäisiä 

kristillisiä oppeja kohtaan, kuten Jeesuksen opetusten ajankohtaisuus meidän ajassamme. 

Toisaalta tutkijat epäilevät heidän teologisen kokonaisnäkemyksensä poikkeavan kirkon 

virallisesta opetuksesta, kuten helvettiin ja viimeiseen tuomioon liittyvistä asioista. 

Kristillisillä opetuksilla tuntuu kuitenkin olevan merkittävä rooli suomalaisen vaihtoehtoisen 

henkisyyden kentällä. Tutkimuksesta voidaankin havaita, että vaihtoehtoinen henkisyys elää 

Suomessa kristinuskon rinnalla, vaihtoehtoisena tulkintana tai lähestymistapana samaan 

perinteeseen. Vaikka institutionaaliseen kirkkoon suhtaudutaankin varauksella, vaikuttaa 

vaihtoehtoinen henkisyys myös kirkon sisällä. Myös suurin osa Suomessa vaikuttavista 

länsimaisen esoterian piiriin kuuluvista yhteisöistä ovat kristillisesti suuntautuneita.39 

 

                                                      

37 Ultra 7–8/12, 10–13. 
38 Ultra 7–8/12, 10–13. 
39 Ultra 7–8/12, 10–13. 
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Tutkimustuloksissa nostetaan esiin kansainvälisestikin laajaksi noussut uskonnollinen 

virtaus Maya-intiaanien kalenterista ja vuodesta 2012. 61 % kyselyyn vastanneista oli 

vähintään jokseenkin samaa mieltä siitä, että vuonna 2012 tulee olemaan merkittävä vuosi, 

jota seuraa koko ihmiskuntaa koskettavia mullistavia tapahtumia. Tähän liittyen myös 80 % 

oli vähintään jokseenkin samaa mieltä siitä, että olemme siirtymässä uuteen aikakauteen, 

Vesimiehen aikaan, joka onkin keskeinen ajatus koko new age -ilmiössä.40 

 

Uususkonnollisuus ja hengellisyys liittyvät Ultra-lehden lukijoiden parissa omakohtaiseen ja 

elettyyn kokemukseen, jotka ovat osa laajempaa trendiä. Sisäisten voimavarojen 

kehittäminen, ei-institutionaalinen uskonnollisuuden merkitys sekä henkimaailman 

todellisuus nousivat merkittävinä teemoina esiin tutkimuksessa. 

 

 

 

1.4 Mikä on Vesimiehen aika? 

 

 

Vesimiehen aika on sekä astronominen että astrologinen, eli tähtitieteellinen käsite, millä 

tarkoitetaan auringon siirtymistä eläinradalla Kalojen tähtimerkistä Vesimiehen 

tähtimerkkiin. Tämä eläinradan vaihtuminen on uushenkisissä piireissä tulkittu uuden 

aikakauden alkamisena, ihmiskunnan historian käännekohtana, jolloin henkiset arvot 

syrjäyttävät materialismin ja ihmiset tiedostavat jumalallisen olemuksensa.41 

 

Tämä siirtyminen johtuu astronomisesta ilmiöstä, maapallon prekessiosta. Maapallon 

litistyneen muodon vuoksi Aurinko ja Kuu pyrkivät vetovoimallaan kääntämään sen 

ekvaattorin eli päiväntasaajan ekliptikan suuntaiseksi. Auringon rata eli ekliptika kulkee 13 

tähdistön kautta. Useat näistä tähdistöistä on nimetty jonkin eläimen mukaan, minkä vuoksi 

ekliptikan ympäristöä kutsutaankin eläinradaksi. Astrologiassa ekliptika jaetaan 12:een 30 

asteen mittaiseen merkkiin, jättäen pois Käärmeenkantajan eli Ophiuchuksen. Yhteen 

                                                      

40 Ultra 7–8/12, 10–13. 
41 Heino 1997, 33–34. 
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täyteen kierrokseen kuluu noin 26 000 vuotta.42 Näin ollen 12 merkin kierroksessa yhden 

aikakauden keskimääräiseksi kestoksi saadaan vajaa 2200 vuotta (2166,67). Kalojen aika 

alkoi 100eaa. ja päättyy 2700jaa., mitä seuraa Vesimiehen aika vuodesta 2700 vuoteen 

4400.43 

 

Auringon ja Kuun vetovoimaan perustuva ekvaattorin kääntäminen ei kuitenkaan onnistu 

maan pyörimisliikkeen johdosta, mistä seuraa prekessio eli maan pyörimisakselin 

kiertyminen. Prekession vaikutuksesta kevättasauspiste ja kaikki ekliptikaaliset pituudet 

siirtyvät ekliptikalla noin 127 senttimetriä vuodessa. Tähdistöjen rajat vahvistettiin vuonna 

1875, mikä vastasi silloista koordinaatistoa. Prekession aiheuttaman koordinaatiston 

kiertymisen vuoksi merkit ja samannimiset tähdistöt eivät enää vastaa toisiaan.44  Tästä 

syystä länsimaisen astrologian rinnalle on nostanut suosiotaan intialainen sideerinen 

astrologia, jossa sideerisen vuoden nähdään kestävän Auringon täyden kierroksen verran 

tähdistöjen suhteen. Länsimainen astrologia on trooppista astrologiaa, mikä perustuu 

trooppiseen vuoteen, auringon kiertoaikaan kevättasauspisteestä kevättasauspisteeseen45 

 

Aiemmin mainittujen virhemarginaalien ja käytetyn metodin ansiosta Vesimiehen ajan 

alkamiseksi voidaan saada siis hyvin erilaisia arvioita. Ylipäätään astrologiset käsitykset ja 

ennustukset Vesimiehen ajasta ja sen ajankohdasta eivät seuraa tieteellistä astronomista 

näkemystä. Vesimiehen aikaan siirtymisen edellytyksenä nähdään usein tarpeeksi monen 

ihmisen valaistuminen tai riittävän korkea henkinen kehitys. Omia yhteisöjään saatetaan 

perustaa jopa tätä tarkoitusta varten. 46  Tämä kollektiivisen tietoisuuden kohoaminen 

seuraavalle tasolle koskee koko väestöä, ja tulkinnoista riippuen tuo mukanaan erilaisia 

ominaisuuksia ja asioita. Maharishi Mahesh Yogin aloittama Transsendenttinen meditaatio 

puhuu esimerkiksi Maharishi-efektistä, jonka mukaan kaikki kansat tulevat täyttymään 

valaistuksen aikakauden säteistä, kunhan vähintään 10 % (myöhemmin 1 %) maailman 

ihmisistä harjoittaisivat tätä meditaatiota.47 Vesimiehen ajan tuojana saatetaan toisinaan 

                                                      

42 Karttunen & Donner & Kröger & Oja & Poutanen 2016, 44, 46. 
43 Kaler 1996, 152. 
44 Karttunen & Donner & Kröger & Oja & Poutanen 2016, 44, 46, 61. 
45 Karttunen & Donner & Kröger & Oja & Poutanen 2016, 67. 
46 Bednarowski 1989, 120. 
47 Wallis 2003, 47. 
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pitää tiettyä gurua, jonka voidaan nähdä olevan esimerkiksi ylösnoussut mestari48 , joka 

tulee saattamaan ihmiskunnan seuraavalle tasolle. Sikhitaustaista tantramestaria Joogi 

Bhajania kutsutaan esimerkiksi Vesimiehen ajan opettajaksi.49 

 

Uudesta aikakaudesta puhuttaessa ei aina käytetä termiä Vesimiehen aika. Esimerkiksi 

intialainen Brahma kumari -liikkeen johtaja Lekhraj sai näkyjä maailman rappeutumisesta 

ja muutoksesta, jota tulisi seuraamaan uusi kultainen aikakausi. Brahma kumarien näkemys 

jumalallisesta totuudesta ja sen paljastamisesta eri aikana eläville guruilla edustaa varsin 

klassista new age -ajattelutapaa. Myös käsitykset siitä, että juuri meidän ajassamme 

vallitsee vahva henkinen voima ja potentiaali kehittyä eteenpäin ovat varsin yleisiä. Brahma 

kumarien sanoma oli saada ihmiset käyttämään hyväksi tämä potentiaali ja kehittää omia 

henkisiä kykyjään koko ihmiskunnan hyväksi. 50  Kultainen aikakausi saattaa myös olla 

seurausta tuhoisten maailmantapahtumien jälkeen, kuten Fiat lux -liikkeen johtaja Uriella 

ennusti. Vesimiehen ajan tai kultaisen aikakauden alkamiselle on annettu useita vuosilukuja 

eri ryhmien toimesta, mutta kun mitään ei ole tapahtunutkaan, on keksitty jokin selitys 

asialle. Näin kävi myös Fiat lux -liikkeelle, kun kultainen aikakausi ja sitä edeltävä 

katastrofien sarja ja natsiufojen hyökkäys eivät toteutunutkaan vuonna 1998. Uriella 

ilmoittikin jumalan lykänneen lopunaikoja valtavan rukousenergian tähden. Näin jäsenet 

jäävät odottamaan seuraavaa ilmoitettua päivämäärää. Joskus myös lopunajasta 

tehdäänkin vertauskuvallinen tai henkinen tapahtuma, kun mitään konkreettista ei 

tuntunut tapahtuneen.51 

 

Vesimiehen aika ilmentyy toisinaan apokalyptisenä ja millenaristisena. Apokalyptisellä 

tarkoitetaan jonkin korkeamman olennon välittämää viestiä historian kulusta. Millenarismi 

tutkii ja vaalii tällaisia apokalyptisiä uskomuksia, jotka liittyvät yleensä lähitulevaisuudessa 

tapahtuvaan merkittävään muutokseen, kollektiiviseen pelastumiseen ja uuden maailman 

ja aikakauden alkuun. Kristillisessä perinteessä tällä viitataan Jeesuksen toiseen tulemiseen, 

                                                      

48 Ultra 2/10, 29: ”Ylösnousseet mestarit ovat ihmisiä, he ovat vain palanneet takaisin Jumalan tietoisuuteen 
ja ovat nyt osa Herran ylösnousseita joukkoja ja taivaan pyhimyksiä. He ovat Jumalan elävän Hengen läsnä-
olo, joka palvelee Jumalan lapsia maan päällä.” 
49 Geaves 2006, 198. 
50 Whaling 2006, 175–176. 
51 Grünschloss 2006, 351–352. 
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kun new agessa tämä ilmenee Vesimiehen ajassa. Apokalyptisiin uskontoihin saatetaan 

liittää väkivaltainen ja katastrofaalinen mielikuva, kuten esimerkiksi Daavidin oksan, Aum 

shinrikyon ja Kansan temppelin suhteen näin olikin. Usein apokalyptiset liikkeet eivät 

kuitenkaan painota tuhoisaa maailmanloppua, vaan pikemminkin progressiivista 

millenarismia, jonka mukaan kollektiivinen pelastus ja kultainen aika saavutetaan asteittain, 

yksilöllisen kehityksen kautta.52 

 

 

 

2. AINEISTO 

 

 

2.1 Ultra-lehdet 

 

 

Tutkielmani aineistona käytän Ultra-lehdessä esiintyviä Vesimiehen aikaan viittaavia 

kirjoituksia, jotka käsittelevät jollain tavalla uutta aikakautta. Ultra on ”avoimesti rajatiedon 

kysymyksiä ja tutkimusta käsittelevä aikakauslehti”53, josta ilmestyy 12 numeroa vuosittain, 

osa tuplanumeroina. Ultran tausta on tammikuussa 1972 syntyneessä Ufoaika-lehdessä, 

joka on ilmestynyt vuodesta 1974 asti Ultra-nimellä. Vuodesta 1976 lähtien lukijoiden oma 

yhtiö Kustannus Oy Rajatieto on huolehtinut Ultran julkaisemisesta. Ultralla on yli 50 

avustajaa eri maissa, joista lehti saa tietoja ulkomaisista tapahtumista.54 Tapani Kuningas, 

joka päätoimitti Ufoaikaa ja myös hyvin pitkän aikaa Ultraa, kuvailee Ultra-lehteä sen 

ensimmäisessä numerossa näin: ”Ultra viittaa lehteen, joka kertoo epätavallisista 

tapahtumista, ilmiöistä jotka eivät kuulu ihmisen jokapäiväisiin kokemuksiin, asioista jotka 

ovat inhimillisen tiedon äärimmäisillä rajoilla, ajatuksista joista yleensä vaietaan tai jotka 

eivät edes tule tavallisen ihmisen mieleen.”55 

                                                      

52 Wojcik 2006, 388–389, 393. 
53 Ultra-Info. Ultra-lehden WWW-sivu <http://ultra-lehti.com/esittely.html>. 9.1.2017. 
54 Ultra-Info. Ultra-lehden WWW-sivu <http://ultra-lehti.com/esittely.html>. 9.1.2017. 
55 Ultra 11/14, 4. 

http://ultra-lehti.com/esittely.html
http://ultra-lehti.com/esittely.html


 

17 

 

 

Kävin läpi myös monia muita suomalaisia rajatietoon ja uususkonnollisuuteen liittyviä 

julkaisuja ja Internet-sivustoja, mutta en löytänyt niistä riittävästi omaan tutkielmaani 

liittyvää materiaalia. Vaikka Ultra-lehti itsessään ei edustakaan koko suomalaista 

uususkonnollisuuden kenttää, on se silti hyvin merkittävä äänitorvi, jonka historia ulottuu 

lähes koko uususkonnollisuuden syntyajoille. Nykyään, kun tarjonta on suurempaa, on toki 

mahdollista, että tietyn tyyppiset uushenkiseksi itsensä kokevat ihmiset suosivat tiettyjä 

julkaisuja. Tämä merkitsisi sitä, että Ultran tuoreimpien vuosikymmenten tarkastelu 

saattaisikin antaa tietoa vain Ultran lukijoiden ja tekijöiden tuottamista diskursseista 

Vesimiehen aikaan liittyen. Ensimmäisinä vuosikymmeninä tämän kaltainen skenaario 

kuulostaa epäuskottavammalta vähäisen tarjonnan takia. Vaikka uususkonnollinen kenttä 

onkin hajanainen ja tietyt julkaisut ja ryhmittymät painottaisivatkin vähän eri asioita, ovat 

päälinjat kuitenkin usein yhdistäviä tekijöitä. Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijat mainitsevat 

Ultrassa julkaisemassaan tutkimustuloksessa 56  Ultra-lehden olevan ”vanhin ja edelleen 

merkittävä vaikuttaja suomalaisen vaihtoehtoisen henkisyyden ja rajatiedon alueilla”.57 En 

usko Ultran luoneen täysin omanlaistaan diskurssia Vesimiehen ajasta, vaan näen sen 

heijastavan koko suomalaisen uususkonnollisuuden kentän yleisempää diskurssia. On myös 

hyvä pitää mielessä, että usein vaikutteet saattavat tulla ulkomailta. En kuitenkaan 

tutkielmassani aio paneutua siihen, mitä omaa suomalaiset ovat lisänneet mahdollisesti 

ulkomailta tulleisiin teemoihin. Ultra-lehdellä taas on mitä luultavammin ollut vaikutus 

suomalaiseen uususkonnollisuuden kenttään ja muihin myöhempinä aikoina alkunsa 

saaneisiin alan lehtiin. 

 

Kävin aineistoani varten läpi Ultra-lehden vuosikerrat 1974–79 sekä 2010–2015. Näin sain 

kuusi vuosikertaa molemmilta aikakausilta. Yksi vuosikerta sisältää 12 numeroa, joista 70-

luvulla yksi ja 2010-luvulla kaksi on aina laajempi tuplanumero. Kun tuplanumero lasketaan 

kahdeksi erilliseksi lehdeksi, saadaan lehtien yhteismääräksi 144. Muistiinpanoja 

aineistosta minulle kertyi yhteensä 80 sivua, 70-luvulta 30 ja 2010-luvulta 50 sivua. Tällä 

hankkimallani aineistolla kykenen mielestäni muodostamaan mielestäni tarpeeksi laajan 

kattauksen sekä alkuaikoihin, että nykyaikaan, jolloin niiden diskursseja voidaan 

                                                      

56 Ultra 7–8/12, 10–13. 
57 Ultra 7–8/12, 10. 
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mielekkäästi verrata ja analysoida. Toki tutkimukseni ei näin ollen sano mitään kolmen väliin 

jäävän vuosikymmenen diskursseista. 

 

 

 

2.2 Aineiston hankinta 

 

 

1970-luvun Ultrat löytyivät lainattavina Puistolan kirjastosta. Pasilan pääkirjastosta sain 

käsiini ei-lainattavina versioina 2010-luvun lehdet. Kävin yksitellen lehtiä kronologisesti läpi 

etsien kirjoituksia, jotka liittyvät jollakin tavalla Vesimiehen aikaan tai uuteen aikakauteen 

ylipäätään. Aiheesta saatetaan käyttää muitakin termejä, kuten kultainen aika tai 

yleisemmin uusi aikakausi, jolloin joudun harkitsemaan, milloin puhutaan juuri Vesimiehen 

aikaan viittaavasta uudesta ajasta, ja milloin taas arkisemmin tulevaisuuteen ylipäätään 

liittyvästä ajasta. Käydessäni lehtien tekstejä läpi, minulla oli tiettyjä termejä mielessä, joita 

etsin, kuten uusi, aika, vesimies ja tulevaisuus. En kuitenkaan joutunut näitä aktiivisesti 

miettimään, vaan mieli ja silmä harjaantuivat hyvin matkan varrella. Näin sitä ikään kuin 

automaattisesti pysähtyi aina johonkin kohtaan, jossa alitajunta havaitsi mahdollisen 

ärsykkeen. Vaikka en sana sanalta lukenutkaan kaikkia tekstejä läpi, enkä välttämättä 

tarkemmin ymmärrä edes lukemaani, niin huomaan kuitenkin, jos tekstissä puhutaan 

jonkinlaisista tulevaisuusnäkymistä tai uudesta ajasta. Toki on myös mahdollista, että jotain 

saattaa jäädä huomaamatta. Kävin kuitenkin jokaisen lehden alusta loppuun läpi. Alkuun 

katsoin vain otsikot, mutta jouduin aloittamaan työn alusta, kun huomasin, että jossakin 

artikkelissa, jonka otsikko ei viitannut välttämättä siihen suuntaan, saattoikin olla minua 

hyvinkin kiinnostavaa sisältöä. 

 

Kirjasin muistiin lähestulkoon kaikki tulevaisuuteenkin liittyvät kirjoitukset, oli ne sitten 

Raamatun eskatologisia profetioita tai apokalyptisiä ennustuksia maapallon 

tulevaisuudesta, tai sitten enemmän itseäni kiinnostavia uutta aikaa käsitteleviä tekstejä. 

Suuremmasta määrästä oli helpompi lähteä rajaamaan analyysiä varten. Olisihan 

mahdollista, että analyysivaiheessa olisinkin harmitellut, kun en ollut merkinnyt muistiin 
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jotakin kirjoitusta, jonka huomaisinkin sopivan analyysiini. Pyrin käyttämään 

muistiinpanoissani paljon suoria sitaatteja. En kuitenkaan kirjoittanut puhtaaksi yhtäkään 

artikkelia kokonaan. Tärkeimmät, minua eniten kiinnostavat asiat, kirjoitin puhtaaksi 

suorina sitaatteina. Tämä siksi, että diskursseja analysoidessani haluan tutkia alkuperäistä 

lähdetekstiä, enkä omaa tulkintaani siitä. Tulkinnat diskursseista toki olen pyrkinyt 

antamaan sitten analyysissä. Harva artikkeli kuitenkaan on pelkästä uudesta ajasta 

puhumista, jolloin olen omin sanoin tiivistänyt, mitä kirjoittaja on artikkelissaan halunnut 

sanoa. Näin muistiinpanoistani käy ilmi itse artikkelin sanoma, mutta myös suorina 

sitaatteina itse uutta aikaa koskevat kohdat. 

 

 

 

 

3. TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

 

3.1 Tutkimuskysymys 

 

 

Tutkimuskysymykseni koskee suomalaista uususkonnollista kenttää ja sitä, miten 

Vesimiehen aikaa on siinä käsitelty ja miten käsitykset ja kerrontatapa ovat muuttuneet 

vuosien varrella, jos ovat muuttuneet. Selvitän tätä tarkastelemalla sitä sosiaalista 

konstruktiota, jolla Vesimiehen aikaan liittyvää diskurssia on tuotettu Ultra-lehdessä sen 

alkuvaiheissa sekä nykyaikana. Näin mukaan saadaan myös kontekstisidonnaista vertailua 

eri aikakausien välillä. Tutkielmassani ei tarkastella mitään fyysistä paikkaa, vaan paikkana 

toimii aikakauslehti. Vaikka lehti onkin nimeltään sama koko ajan, on sekin jatkuvassa 

muutoksessa toimittajien ja lukijakunnan vaihtuessa ajan myötä. Koen, että voin Ultrasta 

tekemieni havaintojen kautta päätellä yleisiä linjoja koskien koko kenttää. 
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3.2 Diskurssi 

 

 

Diskurssi voidaan ymmärtää yhtenä semiotiikan yleisenä ilmenemismuotona, 

merkityksellisenä symbolisena käyttäytymisenä. Semiotiikalla tarkoitetaan merkkien 

merkitystä ja tilannekohtaista käyttöä. Diskurssiin kuuluu oleellisesti kielen käyttö, 

tapahtumien diskursiivinen esitys, eli kerronta, jolloin sen tutkiminen edellyttää 

paneutumista sekä kieleen että sen käyttöön. Diskurssiin liittyy myös aina sosiaalinen, 

kulttuurillinen ja historiallinen puoli, joista se ei voi koskaan olla irrallaan. Diskurssia on 

perinteisesti käsitelty kielitieteellisestä näkökulmasta. Tämän näkemyksen mukaan 

diskurssit on voitu nähdä yksittäisiä lauseita monitahoisempina kielellisinä muotoina, tai 

kielellisinä rakenteina, joita ihmiset aktiivisesti käyttävät arjessa. Sosiolingvistiikan 

professori Jan Blommaert lisää tähän perinteiseen kielelliseen lähestymistapaan myös 

diskurssin käsitteitä, jotka eivät millään lailla ole kielellisiä. Blommaertille diskurssi 

tarkoittaa kaikkia merkityksellisen semioottisen ihmiskäyttäytymisen muotoja, jotka ovat 

yhteydessä sosiaaliseen, kulttuuriseen ja historialliseen ulottuvuuteen. Tässä Blommaert 

yhtyy Michael Foucaultiin. Se, mikä perinteisesti ymmärretään kielenä, on vain yksi 

ilmenemismuoto. Kaikki objektien, ominaisuuksien tai toimintojen tuottama semiotiikka 

tulisi nähdä kielen käytön muotona. Tästä Blommaert käyttää esimerkkinä mediaa. 

Sanomalehtien mainoksissa tarkasteltava kohde ei ole vain tekstin sisältö, vaan koko mainos 

ja sen visuaalinen yleisilme. Sivunumero, mainoksen sijoittelu, fonttien koot, kuvat ja niiden 

paikat, kaikki nämä vaikuttavat siihen, mitä mainoksella halutaan saada aikaan.58  Media 

ylipäätään voidaan nähdä yhtenä pääinstituutiona, joka määrittelee diskursseja, varsinkin 

uskonnollisia, kuten käsitystä siitä, minkälaisia uskontoja pidetään niin sanottuina aitoina 

uskontoina.59 

 

 

 

                                                      

58 Blommaert 2005, 2–5. 
59 Taira 2013, 488. 
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3.3 Diskurssianalyysi 

 

 

Diskurssianalyysia on sovellettu ja sovelletaan useilla eri tieteenaloilla, eikä sille ole siis vain 

yhtä yleispätevää määritelmää. 60  Jotkut jopa kyseenalaistavat diskurssianalyysin roolin 

tutkimusmenetelmänä, vaan kutsuvat sitä ”väljäksi teoreettiseksi viitekehykseksi”.61 Tässä 

tutkielmassa diskurssianalyysilla tarkoitetaan kuitenkin tutkimussuuntausta, jonka 

tarkoituksena on tutkia tekstiä ja puhetta tai kielen käyttöä eri näkökulmista, eli miten 

asioita tehdään sanoilla. Analysoitavina kohteina voivat olla esimerkiksi diskurssien, 

tekstien, puheen, viestien ja keskustelujen maailmat. Kertomuksesta voidaan erottaa 

toisistaan tarina, eli mitä kerrotaan, ja diskurssi, eli miten kerrotaan. Diskurssianalyysin 

peruskysymykset ovat seuraavat: kuka sanoi, mitä sanoi, mitä tarkoitti, miksi sanoi, mihin 

pyrki ja kehen pyrki vaikuttamaan. Diskurssianalyysissa oleellista on se, että puheet ja 

kirjoitetut tekstit ovat osa sosiokulttuurista toimintaa, joka tapahtuu aina tietyssä ajassa ja 

paikassa. Konteksti vaikuttaa myös siihen, kuinka sanoja tulkitaan. Samat sanat voivat 

merkitä eri asioita eri yhteyksissä ja aikoina. Sanojen moniselitteisyyden vuoksi myös 

samalla hetkellä samaan viiteryhmään kuuluvat henkilöt voivat ymmärtää sanoja tai asioita 

eri tavalla.62 

 

Diskurssianalyytikko tarkastelee sosiaalista konstruktiota, eli miten toiminnoille annetaan 

tarkoituksia ja kuinka kielen käytöllä luodaan identiteettejä. Näin ollen diskurssianalyysi 

voidaan määritellä kielen käytön ja muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimukseksi63, 

jossa ”analysoidaan yksityiskohtaisesti, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa 

sosiaalisissa käytännöissä.” 64  Analyysissa on myös hyvä ottaa huomioon enonisaation 

vaikutus, eli kertojan suhde tekstiin. Ensimmäisenä tulee kiinnittää huomiota siihen, kuka 

on äänessä. Kertoja voi puhua itsestään tai josta kusta muusta. Toiseksi tulee huomioida 

kerronnan hierarkian käyttö, eli mihin kertoja vetoaa ja mitä vastaan hän mahdollisesti 

hyökkää. Kolmanneksi tarkastellaan sitä, kenen näkökulmasta kertomus on kuvattu. Tähän 

                                                      

60 Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 10. 
61 Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 17. 
62 Metsämuuronen 2005, 238–239. 
63 Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 9. 
64 Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 10. 
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liittyvät huomiot siitä, mihin näkökulmaan kertoja itse samaistuu ja mitä hän mahdollisesti 

jättää pois. Neljäntenä huomioidaan puhujan suhde kerrottuihin henkilöihin, tekoihin ja 

tapahtumiin. Tällöin mietitään, onko kyseessä ironia, pysyykö kertoja tapahtumisen 

ulkopuolella ja vaihtaako kertoja näkökulmaa tai aikamuotoa kesken kertomuksen. 

Viidentenä arvioidaan kertomuksen retorisia keinoja, eli kuinka kertoja pyrkii vakuuttamaan 

lukijan siitä, mikä on totta ja mikä ei, ja miten hän tulkitsee esittämiensä asioiden 

varmuusastetta. Nämä asiat huomioon ottaen, voimme sanoa diskurssianalyysilla olevan 

kriittinen suhtautuminen tekstiin sekä tieteellinen objektiivinen ote.65 

 

Diskurssianalyysissa kielenkäyttäjiä ei tarkastella ikään kuin informantteina, jotka 

kertoisivat meille valmiita vastauksia. Sen sijaan ollaan kiinnostuneita siitä, miten toimijat 

tekevät asioita ymmärrettäväksi kielenkäytöllään.66 Tämän vuoksi diskurssianalyysin piirissä 

tarkastelun kohteeksi otettavia kuvauksia kutsutaankin usein selonteoiksi. Tällä halutaan 

korostaa sitä, ettei aineistoa nähdä kuvauksena siitä, millainen todellisuus on. Selonteoilla 

tehdään omaa itseään ja maailmaa ymmärrettäväksi. Selonteot ovat sosiaalisen maailman 

vaikutuksen alaisena, ja toisaalta selonteot juuri muovaavat sosiaalista maailmaa.67 En siis 

omassa tutkimuksessani pyri luomaan kattavaa analyysiä siitä, mitä Vesimiehen aika on, 

vaan nimenomaan sitä tapaa, kuinka tiettyyn viiteryhmään itsensä mieltävät ihmiset eri 

aikakausina ovat siitä kertoneet kirjoituksissa. 

 

Voimme nostaa esiin viisi teoreettista lähtökohtaoletusta, jonka pohjalta diskurssianalyysin 

viitekehys muodostuu:68 

 

Ensimmäisenä on kielen käytön luonne sosiaalista todellisuutta rakentavana. Tämän 

oletuksen mukaan kielen käyttö nähdään käytäntönä, joka merkityksellistää, järjestää, 

rakentaa, uusintaa ja muuntaa sitä sosiaalista todellisuutta, jossa elämme. Tämä liittyy 

oleellisesti konstruktionismiin. Puheet ja teot eivät siis ole diskurssianalyyttisestä 

näkökulmasta toistensa vastakohtia, vaan toimivat yhdessä.69 

                                                      

65 Metsämuuronen 2005, 239; Hjelm 2011, 134. 
66 Hjelm 2011, 135; Suoninen 1999, 18. 
67 Suoninen 1999, 20. 
68 Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 17–18. 
69 Jokinen, Juhila & Suoninen 1999, 18–19. 
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Toinen oletus hyväksyy useiden rinnakkaisten ja keskenään kilpailevien merkityssysteemien 

olemassaolon. Näin ollen kieltä ei nähdä yhtenäisenä kokonaisuutena, vaan 

merkityssysteemien kirjona. Eri merkityssysteemit hahmottavat yhdessä sosiaalista 

todellisuutta. Pakolaisuutta käsittelevässä artikkelissa voidaan esimerkiksi käsitellä ihmisten 

keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja samalla meidän ja muiden välistä eroa. 70  Erilaisia 

merkityssysteemejä voidaan kutsua myös diskursseiksi.71 

 

Kolmanneksi voimme olettaa merkityksellisen toiminnan olevan aina tilannesidonnaista. 

Koska diskursseja tuotetaan, uusinnetaan ja muunnetaan erilaisissa sosiaalisissa 

käytännöissä, korostuu kontekstin eli tapahtumatilanteen merkitys.  Joissakin tutkimuksissa 

tällainen kontekstin moniulotteisuus voi asettaa haasteita, kun halutaan eliminoida kaikki 

luonnollisten tilanteiden epäpuhtaudet pois mahdollisimman puhtaiden tutkimustulosten 

takia. Diskurssianalyysissa tämä moninaisuus nähdään maailmaan kuuluvana 

ominaisuutena, joka pikemminkin rikastuttaa aineiston analyysiä.72 

 

Neljäntenä oletamme toimijoiden kiinnittymisen merkityssysteemeihin. 

Diskurssianalyysissa ei tarkastella yksilöitä, vaan sosiaalisia käytäntöjä, kuten yksilöiden 

kielen käyttöä eri tilanteissa ja merkityssysteemejä, joita he toiminnassaan tuottavat. Näin 

ollen en tutkimuksessani lähde selvittämään kognitiivisia syitä sille, miksi joku uskoo uuden 

ajan koittavan. Sen sijaan diskurssianalyysin kiinnostus kohdistuu minän rakentamisen ja 

rakentumisen prosesseihin, jotka rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä, määrätyissä 

konteksteissa. Yksilölle voi siis rakentua monta, eri konteksteissa realisoituvaa minää.73 

 

Viidentenä on oletus kielen käytön funktionaalisuudesta, eli seurauksia tuottavasta 

luonteesta. Kielen käyttö ei ole pelkästään asioiden kuvaamista, vaan myös jonkin tekemistä. 

Lauseet sekä väittävät jotain todellisuudesta, että rakentavat sitä. Tämä huomioon ottaen 

voi analyysissa keskittyä tarkastelemaan sitä, mitä tilannekohtaisia funktioita teolla 

kulloinkin on. Tämän lisäksi kielen käytöllä voi myös olla laajoja, yksittäiset tilanteet ylittäviä 

                                                      

70 Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 24–25. 
71 Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 16. 
72 Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 29–30. 
73 Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 37–38. 
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ideologisia seurauksia, joihin liittyy diskurssin ja vallan yhteispeli. 74  Puheella uudesta 

aikakaudesta voi yhtä hyvin levittää toivoa kuin pelkoa, riippuen siitä, kuinka siitä kertoo. 

Jos kertoja tarkoituksella lietsoo pelkoa, voidaan se nähdä myös vallan käyttönä ja 

hallintana. 

 

 

 

3.4 Kriittinen diskurssianalyysi 

 

 

Joskus esitetään jako kahteen diskurssianalyyttiseen lähestymistapaan: jo aiemmin 

esittelemämme konstruktivistinen lähestymistapa sekä kriittinen lähestymistapa. 75 

Kriittinen diskurssianalyysi kumpuaa 1970-luvun kriittisestä kielitieteestä, jossa tutkittiin 

sosiaalisten instituutioiden kielen käyttöä ja suhteita kielen, vallan ja ideologian välillä.76 

Ideologioihin liitetään kriittisessä diskurssianalyysissa oleellisesti vallan käsite. Kriittisen 

diskurssianalyysin keskeisimpänä teemana yhä edelleenkin on tutkia valtaa, varsinkin 

institutionaalisesti uusinnettua vallan käyttöä. Tarkoituksena on analysoida näkyviä ja 

näkymättömiä kielellisenä esiintyvän hallinnan, erottelun, vallan ja valvonnan rakenteellisia 

suhteita. Kriittisessä diskurssianalyysissä diskurssi nähdään sekä oleellisena että 

edellyttävänä osana sosiaalista ulottuvuutta. Tällaista vallan välineen toimintaa on usein 

vaikea ymmärtää tai huomata. Kriittisen diskurssianalyysin tarkoitus on tehdä siitä 

näkyvämpää ja avoimempaa.77 En varsinaisesti oleta oman tutkielmani aineistossa olevan 

kyse tämän kaltaisesta tietoisesta vallan käytöstä, mutta aihe on tärkeä pitää mielessä. 

 

 

 

                                                      

74 Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 41–43; Hjelm 2011, 135. 
75 Hjelm 2011, 140. 
76 Blommaert 2005, 22. 
77 Hjelm 2011, 140–141; Blommaert 2005, 25. 
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3.5 Tutkijan positio 

 

 

Ihmiset konstruoivat kielellisessä toiminnassa itselleen identiteettejä tai asettuvat erilaisiin 

positioihin, jotka ovat tilannekohtaisia ja vaihtuvia. Näin ollen myös diskurssianalyyttinen 

tutkimus on sitä samaa toimintaa, jota hän tutkii. Tutkija puhuu ja kirjoittaa ja ottaa näin 

itselleen jonkin position ja on sosiaalisen todellisuuden vaikutuksen alaisena, sekä myös 

muokkaa sitä. Tutkijan työ on vahvasti vuorovaikutuksellista. Tutkija kuuntelee ja 

keskustelee aineistonsa kanssa, on dialogissa muiden tutkijoiden kanssa, ja lopulta suuntaa 

aikaansaannoksensa jollekin yleisölle. Tätä voidaan nimittää tieteelliseksi faktan 

konstruoinniksi. Ei ole mahdollista olla ottamatta jonkinlaista positiota, sillä itsensä 

ulkopuoliseksi määrittäminen suhteessa tutkittavaan on myös tietynlainen positio.78  On 

myös hyvä muistaa, ettei ole mitään maailmaa sinänsä, johon tutkija pääsisi käsiksi, vaan 

kaikki tutkimus on altista tutkijan tulkitsemiselle. Diskurssianalyysi voidaan nähdä myös 

suhteellisena, sillä jos kaikki on vain diskurssia, niin kuinka tutkijan diskurssi poikkeaisi tästä. 

Kuinka voimme sanoa mitään todellisuudesta, jos se on jatkuvassa muutoksessa?79 

 

Jo ennen tutkimuksen aloittamista tutkijan olisi hyvä miettiä, miten hänen henkilökohtaiset 

ominaisuudet, ennakkoluulot ja asenteet vaikuttavat siihen, mitä hän näkee aineistosta. 

Tämä voi johtaa hyvin hedelmälliseen itsetutkiskeluun tai pahimmillaan umpikujaan. 

Aineisto ei ainoastaan puhu tutkijalle, vaan tutkija puhuttaa sitä tietyn lähestymistavan 

kautta. Tätä kutsutaan jaetuksi tuottamiseksi ja kirjoittamiseksi. Tutkija tarkastelee 

aineiston kieltä todellisuutta rakentavana toimintana, mutta ollen kuitenkin itsekin 

kulttuurinen toimija. Kulttuurinen toimija tietää aina jotakin, eikä tutkija näin voi saavuttaa 

täysin esitiedosta vapaata lähtötasoa. Tutkijan omien metodien lisäksi tutkimuksen yleisö, 

eli esimerkiksi seminaarin jäsenet, tulkitsevat tutkijan hankkimaa aineistoa, ja voivat 

kommenteillaan vaikuttaa siihen, kuinka tutkija aineistoonsa suhtautuu. Näin ollen 

kielelliset toimijat eivät rajoitu vain aineistoon, vaan koskee myös tutkijaa ja tutkimuksen 

yleisöä.80 

                                                      

78 Juhila 1999, 201–202 
79 Hjelm 2011, 144–145. 
80 Juhila 1999, 212–214. 
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4. ANALYYSI 

 

 

4.1 Kategoriat 

 

 

Kerätessäni aineistoa ja tehdessäni niistä muistiinpanoja, huomasin tiettyjen tekstien välillä 

samankaltaisuuksia, esimerkiksi teeman mukaan. 1970-luvun Ultra-lehtien pohjalta minulle 

syntyi kuusi kategoriaa, joihin pyrin sijoittamaan aina käsittelemäni artikkelin. Aina 

sijoittaminen mihinkään tiettyyn lokeroon ei onnistunut, ja toisaalta taas usein sama 

artikkeli sopi kahteen tai kolmeenkin kategoriaan. Kategoriani ovat UFO, Tuho, Kyvyt, 

Menetelmät, Maailmanpalvelijat ja Uusi aika. 2010-luvun lehdistä näiden rinnalle nousi 

uusi hyvinkin laaja ja merkittävä kategoria, vuosi 2012. Luomani kategoriat eivät ole 

absoluuttisen tai objektiivisen tarkka lokerointi Ultra-lehtien sisällöstä. Joku toinen olisi 

voinut luoda erilaisia kategorioita ja sijoitella artikkeleita eri ryhmiin. Aina ei ollut 

esimerkiksi helppoa rajata tiettyä artikkelia koskemaan jotain tiettyä kategoriaa. Uusi aika -

kategoriana esimerkiksi on aika laaja käsite, jonka alle kaikki aineistoni tulisikin sisältyä. Jos 

artikkeli käsittelee esimerkiksi menetelmiä, kuinka saavuttaa uusi aikakausi, olen merkinnyt 

sen Menetelmät-kategoriaan, vaikka uudesta ajasta myös puhutaankin. Jos samaisessa 

artikkelissa uutta aikaa käsiteltäisiin myös erikseen omana aiheenaan, ei vain tiettyjen 

toimintamallien lopputuloksena, olen merkannut artikkelin kuuluvan sekä Menetelmät- 

että Uusi aika -kategoriaan. Kategoriat helpottavat näin laajan aiheen jäsentämistä. 

Seuraavaksi analysoin aineistoani kategoria kerrallaan, joista löytämäni tulokset sitten nivon 

yhteen Johtopäätökset-luvussa. Analyysissäni laitan usein alaviitteisiin suoria lainauksia 

Ultra-lehdistä liittyen käsittelemääni asiaan. Näin lukija voi nähdä tarkalleen, millaista kieltä 

ja mitä kirjoittaja on sanonut tulkitsemastani asiasta. 
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4.2 UFO 

 

 

”Koivulan mukaan Maa on tulossa uuteen voimakenttään, on koittamassa uusi henkisempi 

aikakausi. Hän käsittelee kosmista kosketusta keskeisesti ihmisten ja avaruusolentojen 

yhteyden kautta. Koivula toteaa, että ’henkilökohtaiset todisteet’ ovat saatavilla paitsi 

ulkoavaruuden älyllisestä elämästä, myös Jumalasta ja elämästä kuoleman jälkeen. Hän 

toteaa ufomysteerion ratkaisun olevan jokaisen ulottuvilla, mutta sen saavuttamisen 

vaativan henkistä heräämistä.”81 

 

UFO-kategoria nousi teemansa puolesta mahdolliseksi kategoriaksi jo senkin suhteen, että 

Ultralla ja sen edeltäjällä Ufoajalla on hyvin vahva suhde ufoaiheisiin teksteihin. Ei tainnut 

olla yhtäkään lehteä ilman yhtä tai useampaa artikkelia liittyen UFOihin. Tästä johtuen UFOt 

ja uusi aika eivät kuitenkaan kohdanneet odottamallani, tai haluamallani tavalla. Olisin 

mielelläni lukenut UFO-aiheen ja uuden aikakauden mahdollisista yhteyksistä, mutta tämän 

tapaiset diskurssit jäivät hyvin marginaaliin. UFOihin ja uuteen aikakauteen liittyviä 

kirjoituksia löysin 1970-luvun lehdistä kaksi ja 2010-luvun lehdistä vain yhden, joka sekin 

vain tapahtumamainos. Tämän vuoksi koko kategorian voisi jopa unohtaa, mutta olen 

halunnut pitää sen omana erikoislaatuisena teemanaan, mikä voisi tuoda lisämaustetta 

mukaan laajempaan diskurssiin Vesimiehen ajasta ja uudesta aikakaudesta. 

 

2010-luvun UFO-aiheen ja uuden ajan yhdistyminen koski mainosta UFO-Konferenssista, 

jossa käsiteltäisiin aiheita kosmisesta tietoisuudesta ja vuoden 2012 tuomista tietoisuuden 

muutoksista. Vuoden 1974 Ultrassa on kirjoitus otsikolla Tuleeko vuonna 2000 

jättiläisufoja?, joka käsittelee erään Markun näkemää unta. Unessa valkoista Raamattua 

kädessä pitelevä buddhalaismunkki vie Markun vuoteen 2000, jossa hän näki uuden 

maapallon uusine mantereineen. Tässä uudessa maailmassa suuri osa vanhasta kulttuurista 

ja tekniikasta on vielä tallella, mutta ihmisillä on uusia kykyjä ja aivot ohjelmoitu uudelleen. 

Kyvyistä mainitaan nuorten naisten kyky telepatiaan ja liikuttamaan tajuntaansa 100 

ulottuvuudessa. Tämän kaiken tarkoituksena ei ole hävittää maapalloa, vaan ohjelmoida 

                                                      

81 Ultra 2/14, 33–34. 
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ihmissuku, joka yhtenäistäisi kaikki rodut. Tällöin sodat loppuisivat ja rauha vallitsisi. 82 

Vaikka tässä kirjoituksessa ei kuvatakaan varsinaisesti uutta aikakautta, kuten Vesimiehen 

aika yleensä ajatellaan, sisältää se kuitenkin samoja elementtejä. Vuosi 2000 edustaa tässä 

selvästi jotain jossain määrin kaukaista, mutta silti lähitulevaisuudessa olevaa uutta aikaa, 

jossa uusi maa uusine mantereineen kukoistaa. Tällainen diskurssi saattaa nousta 

pikemminkin Raamatusta, jossa luodaan uusi maa ja uusi taivas, kuin Vesimiehen aikaa 

koskevasta diskurssista. Ihmisten yhtenäisyys, sotien loppu ja rauha ovat kuitenkin eräitä 

keskeisiä teemoja uutta aikakautta koskevissa kirjoituksissa. Uuteen aikaan liittyy myös 

usein uudenlaiset kyvyt, kuten juuri telepatia. 

 

Eräs uuteen aikaan liittyvä diskurssi koskee sitä, että tarvitsisimme maan ulkopuolista apua 

kehittyäksemme siihen pisteeseen, että olisimme valmiit ottamaan uuden aikakauden 

vastaan. Tämä teema kuulostaisi mielestäni potentiaaliselta UFO-aiheen yhdistymiseltä, 

mutta onnistuin vain yhden tällaisen kirjoituksen löytämään vuoden 1976 Ultrasta. 

Lehdessä oli kirja-arvostelu Anne Pajuluoman vuoden 1975 kirjasta Tyttö Siriuksella. 

Kirjassa muualta saapuneet vierailijat haluavat kertoa ihmiskunnalle hyvän ja pahan 

kamppailusta avaruudessa ihmiskunnan sielusta, jonka johdosta seuraa pelastuksen tai 

täyden tuhon aika. Kirjan arvostelija kuvailee kirjan olevan hyvin tyypillinen, jopa 

kaavamainen, mystissävytteinen kontaktikertomus, jota on tavattu lentäviä lautasia 

koskevissa kontaktikirjoissa ainakin 1950-luvulta lähtien. Näissä kertomuksissa toistuu 

oleellinen teema ihmisen voimattomuudesta tämän hyödyn aikakauden haasteiden ja 

vaatimusten edessä. Tämän johdosta ihmiskunta tarvitsee vieraiden apua. 83  84  85 

                                                      

82 Ultra 2/74, 9–10. 
83 Ultra 5–6/76, 19; Ultra 7/76, 16–17; Ultra 11/77, 15. 
84 Ultra 7/76, 17: ”Ehkä meidän täytyy olla optimisteja voidaksemme ylipäänsä elää. Kuitenkin tuntuu siltä, 
ettemme yksin pysty selviytymään aiheuttamastamme umpikujasta, vaan että jonkin ulkopuolisen voiman 
on pakko puuttua asioiden kulkuun. Älkää siis hämmästykö, jos kaiken kaaoksen keskelle yhtäkkiä ilmestyy 
jokin ihmistä suurempi ja viisaampi pelastava mahtitekijä, jollaista ihmiskunta itseasiassa on aina hamasta 
historian hämäryydestä saakka odottanut ja kaivannut. Vahvana on säilynyt usko kaikissa kulttuureissa ja 
kaikkina ajankohtina pelastavaan messiaaseen, joka lopulta on pelastava ihmisen ahdingostaan.” 
85 Ultra 11/77, 15: ”Katastrofi tulee muodossa tai toisessa ihmisen tuhotessa itse itseänsä. Se kaikki voi al-
kaa monella tavalla. Tuolta ylhäältä ne koettavat sitten vielä tulla auttamaan, ettemme kokonaan tuhou-
tuisi, sillä se ei ole tarkoitus, että maapallo tulisi asuinkelvottomaksi.” 
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Useimmiten tämä ulkopuolinen apu nähdään tulevan Valkoisen Veljeskunnan jäseniltä86, 

ylösnousseilta mestareilta, tai viisauden mestareilta, joilla on pohjansa teosofiassa, 

toisinaan taas kristillissävytteisemmin Jeesukselta. Molemmat, sekä teosofia että 

kristinusko, ovatkin kantavia teemoja Ultra-lehdissä. 1970-luvun lehdissä viitataan usein 

Alice C. Baileyn kanavoimiin viesteihin Mestari Djwhal Khulilta.87  Eräässä kirjoituksessa 

vuodelta 2011 nostettiin esiin myös ajatus, että meitä älykkäämmät olennot avaruudessa 

tarkkailevat meitä, kuinka otamme vuoden 2012 siirtymisen vastaan. Tätä kuvataan 

evoluutionalliseksi vaiheeksi, jonka kautta Universaalinen Ystävällisyyden kausi voi alkaa, jos 

teemme yhteistyötä näiden olentojen kanssa. 88  Toisinaan taas apu voi tulla ihan 

maapalloltammekin, muutenkin kuin olentojen tai henkilöiden kautta. Vuonna 2012 

tehdyssä kirja-arvostelussa Plejadien sisaret – 2012 ja ihmiskunnan tulevaisuus kerrotaan, 

kuinka olemme keskellä suurta muutosta, ”josta selvitäksemme meidän tulee valmistautua 

vastaanottamaan ja ilmentämään maapallon Äitimaan feminiinistä energiaa.”89  Vuoden 

2014 Hengen ja Tiedon messujen teema oli Kultainen Aikakausi, jota mainostettiin myös 

saman vuoden lehdissä. Jaakko Närvä piti siellä luennon aiheesta Ufoilmiöiden merkitys 

Kultaisen aikakauden saapumisessa. Messujen mainoksissa ei avattu kyseisen luennon 

sisältöä enempää, mutta tämä saattaisi liittyä jonkinlaiseen tiedon välitykseen maan 

ulkopuolisilta olennoilta meille.90 

 

 

 

 

 

                                                      

86 Ultra 5/77, 21: ”Yleensä ottaen vallitsee maailmassa kaksi suurta voimaa: positiivisuus ja negatiivisuus, 
hyvyys ja pahuus, harmonia ja epäharmonia, rakkaus ja itsekkyys. Näitä voimia edustavat Valkea Veljes-
kunta ja musta veljeskunta – tietysti monia välimuotoja on olemassa. Myös ihmisessä ovat nuo voimat ole-
massa, tavallisesti vielä molemmat.” 
87 Ultra 7/76, 12–14: ”Uuden ajan, tulevan Vesimiesaikakauden suuri opettaja on MESTARI DJWHAL KHUL, 
joka saneli vuosina 1919–1948 Alice Bailey’lle New Yorkissa telepaattisesti jättiläismäisen kirja-aarteiston 
samoin kuin hän saneli H.P. Blavatskylle Salaisen Opin peruspiirteet viime vuosisadalla.” 
88 Ultra 12/11, 14–15. 
89 Ultra 5–6/12, 25. 
90 Ultra 9/14, 1. 
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4.3 Tuho 

 

 

”On myös ennustettu, että ellei ihmiskunta osaa toimia juuri tietyllä tavalla, seuraa siitä 

kenties koko ihmiskunnan tuho.”91 

 

Varsinkin 1970-luvun lehtiä lukemalla ei voinut olla huomaamatta toisinaan esiintyviä 

tuhoisia tulevaisuuskuvia. Toisinaan ne olivat kristillisen eskatologian sävyttämiä 92 , kun 

toisinaan taas maallisempiin uhkiin keskittyviä, kuten ydinsotaan, väestön kasvuun, 

nälänhätään ja ympäristön saastumiseen. 93  94  95  1970-luvun lehdistä olen laskenut 15 

kirjoitusta Tuho-teemaan kuuluvaksi, kun 2010-luvulla enää vain kuusi. Tämä varmasti 

kertoo paljon kyseisten aikojen yleisestä ilmapiiristäkin. 2010-luvulla ei esimerkiksi 

ydinsodan uhka noussut yhdessäkään kirjoituksessa esiin. Olen laskenut tähän kategoriaan 

mukaan myös ylipäätään tuomionpäivään ja maapallon tuhoon liittyviä kirjoituksia, joissa 

ei välttämättä ole tuotu esiin sen jälkeen mahdollisesti koittavaa parempaa uutta aikaa. 

Toisinaan taas erilaiset tuhot, kuten luonnonkatastrofit, nähdään osana siirtymäriittiä 

tämän ja uuden aikakauden välillä, esimerkiksi vuoteen 2012 liittyen.96 97 Nämä tapaukset 

menevät osittain Menetelmät-kategorian päälle, sillä usein niissä on ajatuksena se, että 

ellemme osallistu ihmiskunnan kollektiiviseen henkisen kehityksen talkoisiin, olemme 

tuhon omat.98 

 

 

 

                                                      

91 Ultra 5/77, 29. 
92 Ultra 7–8/77, 23, Ultra 12/77, 14–15; Ultra 3/78, 4–7; Ultra 5/78, 10–13; Ultra 9/79, 21–22, 26. 
93 Ultra 1/77, 6–8; Ultra 11/77, 15; Ultra 12/77, 22–24. 
94 Ultra 11/77, 15: ”Katastrofi tulee muodossa tai toisessa ihmisen tuhotessa itse itseänsä.” 
95 Ultra 12/77, 24: ”…kun tällä planeetalla ollaan ajauduttu henkiseen, taloudelliseen ja poliittiseen kaaok-
seen, ei kolmatta maailmanlaajuista konfliktia enää voi torjua, jonka aiheuttaman suurtuhon jälkeen harvat 
eloonjääneet joutuvat lähtemään nollapisteestä rakentamaan uutta ja parempaa yhteiskuntaa.” 
96 Ultra 4/76, 10–11. 
97 Ultra 5–6/15, 8: ”Tarvitsemme muutosta, jotta voimme kehittyä omalla polullamme, ja jotta voimme al-
kaa todella tehdä sitä työtä, mitä varten olemme tänne tulleet. Ja muutos tapahtuu aina kaaoksen kautta.” 
98 Ultra 10/13, 15: ”Heidän [Mayojen] mukaansa meidän on muututtava ja osoitettava rakkautta ja kunnioi-
tusta toisiamme, elämää ja planeettaamme kohtaan, tai meidät pyyhkäistään siitä luonnonmullistusten 
kautta pois.” 
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Osa kirjoituksista tässä kategoriassa mainitsevat joitakin tuhoisia ennustuksia, mutta itse 

kieltäytyvät uskomasta niihin.99  100  Eräs henkilö mainitsee, ettei oikein pidä Leo Mellerin 

kaltaisten ihmisten maailmanlopun ennustuksista. 101  Leo Meller onkin kirjoittanut 

eskatologisen kirjoituksen Ultraan vuonna 1977. 102  Tuhoisat näkymät tulevaisuudesta 

saattavat toisinaan tulla suoraan ylösnousseilta mestareilta, maailmanopettajilta103. Näihin 

kuitenkin liittyy aina käsitys siitä, että se on välttämätön vaihe kohti parempaa, askel 

ihmisen henkisen kehittymisen koulussa. 

 

Amerikan alkuperäiskulttuurien dosentti, antropologi ja kulttuurihistorioitsija Juha Hiltunen 

toteaa vuotta 2012 kriittisesti käsittelevässä kirjoituksessaan: ”Ne, jotka uskovat vuoden 

2012 lopun vievän ihmiskunnan korkeamman henkisen kehityksen tielle tuhoutumisen 

sijasta, ovat toivottavasti lähempänä totuutta.” 104  Toteutumattomat ennustuksetkaan 

eivät tunnu olevan tabu Ultra-lukijoille ja kirjoittajille. 70-luvulla Ultraääniä-kirjoitussarjaa 

pitävä Matias tuo esimerkiksi esille toteutumattomia ennustuksia, ja toteaa erilaisten 

katastrofiennustusten keskittyvän vuosille 1980–2010.105 

 

 

 

4.4 Kyvyt 

 

 

”Uusi aika ei ole pelkästään uusia ihmisen elämää helpottavia teknologioita vaan myös 

uusia tapoja viestiä ja parantaa edellä olleen esimerkin mukaisesti. Meille on kehittymässä 

kykyjä vastaanottaa enemmän tätä meille uutta tietoa. Pienistä tiedon pisaroista 

                                                      

99 Ultra 1/10, 5; Ultra 1/11, 16–19; Ultra 11/11, 27–29. 
100 Ultra 4/76, 11: ”Tuskin löytynee parapsykologista tai esoteerista henkilöä joka ottaisi vakavasti tältä poh-
jalta esiin tuotettuja maailmanloppuloruelmia.” 
101 Ultra 10/77, 6. 
102 Ultra 12/77, 14–15. 
103 Ultra 4/11, 33. Maitreya: ”suuri taloudellinen lama tulee ajamaan maailmantalouden polvilleen ja tuon 
taloudellisen kaaoksen ja sen vaikutuksesta syntyvän epätoivon seurauksena ihmiskunta on valmis omaksu-
maan uuden toimintamallin.” 
104 Ultra 2/12, 28–31. 
105 Ultra 5/77, 24. 
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muodostuu puroja ja saattamalla nämä yhteen saamme koottua uuden ajan tiedot yhteen 

yhteistyöllä toistemme kanssa. Kehityksemme varmistetaan kertomalla samat asiat 

moneen kertaan eri ihmisten kautta. He kaikki ovat omalta osaltaan olleet yhteyksissä eri 

tavoin tähtilähettiläisiin uuden tiedon vastaanottamiseksi.”106 

 

Kyvyt-kategoriaan olen sisällyttänyt sellaisia kirjoituksia, jotka käsittelevät erilaisia kykyjä, 

joita ihmiset mahdollisesti saavat tai oppivat uuden aikakauden kynnyksellä tai sen 

koitettua. 70-luvulta tähän kategoriaan kertyi yhdeksän kirjoitusta, kun 2010-luvulta vain 

kolme. Uudesta ajasta puhuttaessa ei aina mainittu uudenlaisista kyvyistä mitään, mutta 

kun mainittiin, olivat ne aina uusia kehittyneempiä kykyjä. Koskaan ei siis esitetty kehityksen 

menevän alaspäin, paitsi tässä materialismin aikakaudessa jossa nyt elämme. 107  Kyvyt 

liittyvät yleensä kykyyn vastaanottamaan korkeampaa tietoa, tahtoon ja osaamiseen elää 

rauhaisasti yhdessä muiden ihmisten kanssa ja kommunikointitaitoihin, esimerkiksi 

telepatian108 muodossa.109 110 111 Uuden ajan kyvyt tarjoavat tiedon siitä, miten matkustaa 

ajassa ja tehdä aikapoimu, tai ymmärtää omat kosmiset juuret ja pyhät mysteerit.112 Myös 

röntgennäkö esitellään uuden ajan kykynä ja parantamistekniikkana.113 Uudenlaiset kyvyt 

saattavat toisinaan olla merkki uuden aikakauden alusta. Tästä kertoo esimerkiksi uuden 

sukupolven kyky havaita aineellisen maailman lisäksi henkimaailmaa. 114  Uuden ajan 

kykyjen esiin tulemisen edesauttamiseksi tarjotaan myös erilaisia kursseja, kuten Thoth ja 

12 kristallipyramidia, jonka avulla luvataan pääsemään ”yhdistämään herääviä kosmisen 

ihmisen taitoja ja lahjoja, joita uudistuva aika tuo tullessaan, mitä lähemmäs kiipeämme 

                                                      

106 Ultra 7–8/10, 24. 
107 Ultra 3/78, 4. Materialismin kukoistus -alaotsikko: ”Miten vaikeaa onkaan nähdä sitä alennustilaa, mihin 
ihmiskunta on vähä vähältä ajautunut!” 
108 Telepaattista viestintää on esim. ”Hierarkian ja Uuden Maailmanpalvelijoiden ryhmän välillä ihmiskun-
nan tavoittamiseksi ja sen nostamiseksi lähemmäs päämäärää.” – Ultra 8–9/76, 5. 
109 Ultra 7/76, 12–13; Ultra 8–9/76, 4–5, 27; Ultra 10/77, 7; Ultra 3/78, 10–11, 29–30; Ultra 3/10, 6–13. 
110 Ultra 7/76, 12: ”[on] herätty Prinsessa Ruususen unesta ja tänään ihmiset ovat valmiit vastaamaan niihin 
värähtelyihin, joita nyt on vuodatettu kasvattamaan ihmisen tajuntaa.” 
111 Ultra 10/77, 7: ”…nyt olemme lähestymässä keskelle sitä aikaa, jota on ennustettu jo vuosisatoja. Koske-
tus toisiin tasoihin on muuttumassa eläväksi. Ihmisille on avautumassa myös uudet aistit, uusi tietoisuus on 
kypsyttämässä ihmisiä vastaanottaviksi uusille ajan sanomille.” 
112 Ultra 3/10, 11. 
113 Ultra 2/77, 26: ”Tämäkin ’Uuden Ajan’ parantajan tekniikka on ollut entisinä aikoina tunnettu, nykyään 
toistaiseksi vain harvoilla on röntgensilmä. On syytä toivoa inhimillisen röntgensäteilyn, josta ei koidu poti-
laalle vaarallisia jälkiseurauksia, aikaa myöten korvaavan kalliit laitteistot. Myös meidän maassamme on 
viime aikoina näkynyt merkkejä siitä, että joillekin herkille henkilöille on kehittymässä ’röntgennäkö’.” 
114 Ultra 11–12/76, 29–31. 
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vuotta 2012. Tulemme tietoisemmaksi ja heräämme muistamaan lopulta jokainen.” 115 

Näiden heräävien kykyjen voidaan nähdä olleen aina ihmisessä potentiaalisena, odottaen 

vain aktivoitumista. 116  Eräässä kirjoituksessa niin sanotut psyykkiset voimat kuten 

selvänäkö ja telepatia nähdään mahdollisesti jopa haitallisina henkiselle kehitykselle ja 

uuden ajan voimien ymmärtämisessä sekä vastaanottamisessa. Ne voivat johtaa 

mielenkiintoisille ja jännittäville sivupoluille, mutta vieden huomion pääaiheesta.117 

 

Aineistosta nousi esiin myös kokonaan uuden ihmislajin, homo luminousin, tulo 

keskuuteemme. Tällä uudella ihmislajilla, joita on jo nyt meidän keskuudessamme, on myös 

uudenlaisia kykyjä, joita meillä ei ole. 118  2010-luvun aineistosta nousi esiin kirjoituksia 

henkisistä ja herkistä uuden ajan lapsista, joilla on erityisiä, yliluonnollisiakin kykyjä. Heistä 

käytetään erilaisia termejä, kuten tähtilapset, indigolapset, siirtymävaiheen lapset, 

kristallilapset, deevalapset, sateenkaarilapset ja aurinkolapset. 119  Uuden ajan lapset 

saattavat olla esimerkiksi ”vilkkaita ja voimakastahtoisia taistelijoita, uteliaita taiteilijoita, 

energisiä ja epäsovinnaisia, psyykkisesti herkkiä ja selvänäköisiä, mutta tunnetasolla lapsia. 

Osa heistä turhautuu peruskoulussa, mikä näkyy keskittymisvaikeuksina ja 

masennuksena” 120 . Vuoteen 2012 ja ihmisen henkiseen evoluutioon liittyen saatetaan 

ajatella, että sen hedelmät näkyvät eritoten uuden ajan lapsissa.121  Ihmisyyteen liittyen, 

käsite uuden ajan parisuhteesta nousi myös 2010-luvun lehdissä muutamia kertoja esiin. 

2010 vuoden lehdessä on mainos Ultrapäivistä, jossa eräs luento koskee uuden ajan 

parisuhdetta.122 Vuoden 2012 tammikuun numerossa on jopa kolmen sivun kirjoitus uuden 

ajan parisuhteesta, joka käsitteli lähinnä sielunkumppanuutta.123 

 

 

                                                      

115 Ultra 3/10, 10–11. 
116 Ultra 3/10, 11: ”Nämä taidot ja mysteerit ovat aina olleet Maapallolla ja ihmisessä itsessään tallessa, 
vain odottaen aktivoimista. Alkuperäiset päivitykset palaavat nyt ihmisille. Saamme mahdollisuudet käyttää 
luomisvoimia aivan uudella tavalla.” 
117 Ultra 7–8/77, 28–29. 
118 Ultra 12/11, 15: ”Uudella ihmisellä on kykyjä, joita meillä ei ole, koska avaruusajan kykyjä ei ole otettu 
käyttöön.” 
119 Ultra 12/15, 36–37. 
120 Ultra 9/11, 32. 
121 Ultra 12/12, 6–9. 
122 Ultra 2/10, 39. 
123 Ultra 1/12, 32–34. 
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4.5 Menetelmät 

 

 

”Elämme uuden ajan kynnyksellä, ja meidän kaikkien panosta tarvitaan tässä muutoksen 

kiihtyvässä tahdissa!”124 

 

Menetelmillä tarkoitan erilaisia keinoja, joiden avulla uuden aikakauden tuloa voidaan 

edesauttaa.125 126 Joidenkin kirjoitusten mukaan uuden aikakauden saapuminen edellyttää 

tiettyjen asioiden tapahtumista, jotka voivat olla joko ihmisten toteutettavissa tai ihmisistä 

riippumatonta. Planeettojen asentoihin ihminen ei voi vaikuttaa, jolloin tällaisia kirjoituksia 

en tässä kategoriassa huomioikaan. Ihminen voi kuitenkin vaikuttaa omaan henkiseen 

kehitykseensä, joka joskus nähdäänkin edellytyksenä tai vauhdittajana uuden aikakauden 

saapumiseen, kun tarpeeksi moni saavuttaa vaadittavan tason. Eräässä 2012 vuoden 

lehdessä kerrotaan ”Ruotsin Dalai Lamaksi” kutsutusta Anettesta, jonka kirja uudesta 

kultaisesta ajasta ja jumalalliseksi tulemisesta on juuri ilmestynyt. Hän mainitsee 

morfogeeniset kentät ja sadannen apinan vaikutuksen, eli kun yhteisö saavuttaa tarpeeksi 

monta tietynlaisessa tilassa olevaa henkilö, auttaa se itsessään muitakin saavuttamaan 

saman tietoisuuden tilan.127 1970-luvun aineistosta lajittelin neljä kuuluvaksi menetelmiä 

koskevaan kategoriaan, kun 2010-luvun aineistosta 14. 

 

Meditaatio ja jooga nousivat aineistostani yhdeksi merkittävimmäksi menetelmäksi, jolla 

voidaan edesauttaa uuden aikakauden tuloa. Vaikka meditaatio ja jooga ovatkin yksilön 

harjoittamia menetelmiä, nähdään niiden liittyvän yhteisölliseen toimintaan oleellisesti. 

Yhteisöllisyys nouseekin kantavana teemana aineistosta esiin. Erilaiset yksilölliset 

pyrkimykset nähdään usein loppupeleissä osana yhteisöllistä toimintaa, joka taas saatetaan 

                                                      

124 Ultra 7–8/14, 33. 
125 Ultra 10/13, 15: ”Muinaisten Mayojen profetiat kertovat, että Kultakausi on tulossa, mutta meidän on 
itse otettava osaa sen luomiseen.” 
126 Ultra 1/14, 6: ”On esitetty ennustuksia uudesta Valon ajasta. Olemmeko valmiita tuomaan sen todeksi?” 
127 Ultra 5–6/12, 28–30. 
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nähdä jopa edellytyksenä uuden ajan koittamiselle.128  129  130  Yhteisöllisyys ei välttämättä 

rajoitu vain ihmisten keskeiseen yhteistyöhön, vaan sillä voidaan ajatella tarkoitettavan 

myös yhteyttä maan ulkopuolisiin kosmisiin veljiin ja sisariin.131 Meillä jokaisella on siis oma 

yksilöllinen ja yhteinen tehtävämme tässä muutoksen ajassa. Tarkemmat kuvaukset näistä 

tehtävistä ja niiden luonteesta voivat vaihdella, mutta yksi esimerkki yhteisestä 

tehtävästämme on tuoda taivas maan päälle, eikä odottaa, että joku muu tekisi sen 

puolestamme. 132  Tähän viitataan myös Uuden aikakauden ensimmäiset vuodet -kirjan 

arvostelussa: ”Kirja valottaa uudessa ajassa elämistä ja ajatusta siitä, että meillä ihmisillä 

on tärkeä tehtävä Uuden Maan ja Taivaan luomistyössä.”133 Tekemättömyys saattaa johtaa 

jopa koko maapallon kattavaan geologiseen tuhoon.134  Vaikka rukoilulla ja positiivisella 

ajattelulla nähtäisiinkin todellisia vaikutuksia, esiintyi aineistossa myös näkemys, että pelkät 

toiveet eivät maailmaa paranna.135  Toisaalta taas eräässä kirjoituksessa mainitaan, että 

uudella ajalla rituaalit eivät enää olisi niin tarpeellisia, vaan kaikki tapahtuu hyvin helposti 

ja vain pyytämällä.136 

 

Vaikka korkeimmat voimat tahtoisivatkin tuoda uuden ajan keskuuteemme, eivät pelkät 

ennustukset sitä mahdollista. Ihmisten vapaan tahdon merkitystä korostetaan näissä 

menetelmiin liittyvissä ajatuksissa usein.137  Näkemys siitä, että vain tarpeeksi henkisesti 

kehittyneet nousisivat korkeammille tasoille, jättäen muut jälkeensä, sai osakseen kritiikkiä 

                                                      

128 Ultra 4/11, 32: ”Keskeinen Vesimiehen ajan oppi on synteesi ja ryhmänä toimiminen.” 
129 Ultra 3/12, 18: ”Vesimiehen aika edellyttää yhteistyötä.” 
130 Ultra 4/11, 33: ”Kun me yksi tärkeä tehtävä kerrallaan kohtaamme vastuumme ja korjaamme toiminta-
mallimme, me tulemme huomaamaan, että yhdessä me kykenemme luomaan ennennäkemättömän ja ku-
koistavan uuden sivilisaation, jonka merkkinä ihminen kehittyy ennen kokemattomalla vauhdilla. Tuon kehi-
tyksen apuna meillä tulevat olemaan Hierarkian Mestarit, jotka nopeassa tahdissa Maitreyan jälkeen tule-
vat tulemaan julkisuuteen. Tunnetuimpina heistä Mestari Jeesus.” 
131 Ultra 9/19, 13: ”Vesimiehen ajalla löydämme uudestaan yhteyden kosmisiin veljiimme ja sisariimme, 
jotka ovat seuranneet mielenkiinnolla kehitystämme vauvaiästä lapsuuteen, murrosikään ja nuoreen aikui-
suuteen. Tähän kehityskaareen liittyy puoleltamme alati avartuva kosmoeettinen ymmärrys ja toiminta – 
toiminta korkeimman hyvän näkökulmasta.” 
132 Ultra 12/12, 10–14. 
133 Ultra 2/14, 41. 
134 Ultra 10/13, 14–15: ”Mayat kuitenkin painottivat, että vain yksilöllisten ponnistelujensa kautta ihmis-
kunta voi välttää suureen kataklysmiin johtavan polun ja aloittaa uuden aikakauden eli Auringon kuudennen 
syklin.” 
135 Ultra 1/14, 9. 
136 Ultra 7–8/13, 12. 
137 Ultra 1/14, 9: ”Mitkään uuden valon ajan ennustukset eivät vielä tuo parempaa maailmaa. Korkeimmat 
voimat tahtovat, että sellainen syntyy, mutta ne antavat ihmisille vapaan tahdon.” 
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aineistossani.138 Käsitys siitä, milloin olisimme valmiit ottamaan vastaan uuden aikakauden, 

ei tunnu olevan itsestään selvyys. Vuonna 2012 moni odotti jotakin suurta tapahtuvan, 

uskoen meidän olevan valmiit ottamaan sen vastaan.139  2012 vuoden lisäksi 2010-luku 

nostetaan eräässä kirjoituksessa esille merkittävänä aikana ihmiskunnalle: 2010-luku on 

potentiaalisesti anteeksiantamisen vuosikymmen. Anteeksiantaminen lukeutuu oman 

aikamme kohtalonkysymyksiin ja avaa portit ihmiskunnan korkeammalle kehitykselle ja 

Vesimiehen ajalle.”140 

 

Varsinkin 1970-luvun aineistossani esiintyvissä kirjoituksissa viitataan menetelmistä 

puhuttaessa erinäisiin guruihin tai mestareihin, kuten Krishnamurtiin141 , mestari Djwhal 

Khuliin 142  ja Maharishi Yogaan 143 . 2010-luvun kirjoituksissa viitataan sekä 

maailmanopettajiin144 , kuten Maitreya145 , että ihmisiin, jotka ovat kehittyneempiä kuin 

toiset. Nämä kehittyneemmät henkilöt ja mestarit voivat olla apuna koko kansakunnan 

henkisessä kehittymisessä. Nämä kehittyneemmät henkilöt voivat olla niin ihmisiä kuin 

                                                      

138 Ultra 1/14, 9: ”Ihmiskunta on kokeillut kauan erilaisia ’Paratiisi meille, Helvetti teille’ -ajatusmalleja. Kuvi-
telma siitä, että henkisiksi itsensä mieltävät ihmiset nousevat korkeuksiin ja jättävät muut oman onnensa 
nojaan, on yksi näiden käsitysten ilmentämä. Eikö olisi jo korkea aika irrottautua tällaisista ajatuksista?” 
139 Ultra 1/14, 8: ”On esitetty arveluita, että planeetta Maa tulisi nousemaan korkeille olemassaolon tasoille 
lähitulevaisuudessa. Kun näin ei tapahtunut 21.12.2012, on esitetty uusia aika-arvioita. Henkisyydestä kiin-
nostuneille egoille tämä on kiusallinen takaisku, koska emme olleetkaan vielä valmiita.” 
140 Ultra 4/10, 11. 
141 Ultra 4/77, 14: ”Jokainen oppii meditaation taidon ja astuu sillä todella uuteen ajanjaksoon henkisyyden 
alueella.” 
142 Ultra 5/77, 27: ”Eräs mantroista, jota mestari D.K. (Djwhal Khul) suosittelee jokapäiväiseen käyttöön 
esim. meditaation lopuksi, on n.k. Suuri Rukous (Great Invocation). Sen on Hierarkia Kristuksen käskystä an-
tanut ihmiskunnalle huhtikuussa 1945. Se on maailman laajuinen rukous, uuden Vesimiehen ajan Isämeidän 
rukous. Invocation tarkoituksena on saada aikaan rakkauden ja valon vuodatus Shamballasta ihmiskuntaan. 
Toiseksi se on vetoomus Kristukselle, Hierarkian johtajalle, että hän palaisi jälleen maan päälle, ja kolman-
neksi sen tarkoituksena on vakiinnuttaa Jumalallista suunnitelmaa maan päällä, jonka ihmiskunta itse suo-
rittaa.” 
143 Ultra 3/78, 29: ”… koko inhimillisen olemassaolo ajan jatkunut kärsimys ja tiedostamattomuus on päätty-
mässä, Uusi Aikakausi on sarastamassa koko ihmiskunnalle, aikakausi, jolloin jokainen yksilö voi elää kaik-
kien mahdollisuuksiensa tasolla; täydellisessä harmoniassa itsensä, ympäristönsä ja koko kosmoksen 
kanssa. Tähän pääsemme sen yksinkertaisen mielen tekniikan ™ avulla, jonka Guru Dev on meille antanut. 
Ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa meillä on nyt käytettävissämme tehokas menetelmä yksilön ja 
yhteiskuntien auttamiseksi, sekä maailmanlaajuinen organisaatio koulutettuine opettajineen (jo yli 13.000); 
tämän sukupolven aikana ihmiskunnan ikivanha unelma voidaan toteuttaa…. tieteen ikkunan kautta nä-
emme Valaistuksen Aikakauden sarastavan.” 
144 Ultra 4/11, 32: ”Maailmanopettaja, nimensä mukaisesti, on nimenomaan ja ennen kaikkea opettaja, joka 
tulee nyt Vesimiehen aikaan astuessamme opettaakseen koko ihmiskuntaa toimimaan Jumalan suunnitel-
man mukaisesti oikein. Kyse ei ole jaottelusta uskontokuntien jäseniin ja ei-uskonnollisiin, vaan Maailman-
opettaja on tulossa kaikille ihmisille avuksi ja oppaaksi.” 
145 Ultra 4/11, 31: ”Maitreya on nimi, jonka useinkin kuulee itämaisessa filosofiassa ja buddhalaisuudessa 
mainittavan, mutta kristityn suusta sitä ei juurikaan kuule. Ja kuitenkin kyseessä on kaikille uskontokunnille 
ja kaikille uskontokuntiin kuulumattomillekin yhtä läheinen henkilö, eli Maailmanopettaja.” 
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ylösnousseita mestareitakin. Aineistosta nousi esiin myös ajatus siitä, että ylösnousseet 

mestarit saattaisivat tarvita apuamme, jotta voisivat tehdä luomistyönsä loppuun ja tuoda 

esiin uuden taivaan ja uuden maan.146 Erilaisia kursseja ja kirjoja, kuten Ihmisen kultainen 

kirja 147 , mainostetaan myös 2010-luvun aineistossa, jotka tarjoavat apua yksilölliseen 

henkiseen kehitykseen, joka on juuri tänä meidän aikanamme tärkeää yhteisöllisen 

kehityksen ja henkisen evoluution kannalta, joka johtaa meidän ylösnousemukseen.148 

Toisinaan ylösnousemusaalto saattaa tulla aivan itsestäänkin, jolloin meidän on 

valmistauduttava siihen.149 

 

 

 

4.6 Maailmanpalvelijat 

 

 

”Uuden Maailmanpalvelijoiden ryhmän olemassaolo perustuu siihen tosiasiaan, että on 

olemassa henkinen, sisäinen maailma aivan kuten on olemassa aineellinen maailmakin.”150 

 

Maailmanpalvelijat on aihe, joka nousee esiin 70-luvun aineistossa 10 kertaa, mutta ei 

kertaakaan 2010-luvun aineistossa. Erilaisista ryhmistä ja valontyöntekijöistä, joiden 

tarkoitus on auttaa muuta ihmiskuntaa, puhutaan kyllä 2010-luvun lehdissä. Nämä eivät 

                                                      

146 Ultra 3/14, 32: ”Otteita kirjasta: Kristus Mikael on sanonut – ’Voi jos tietäisitte kuinka Minä teitä tarvit-
sen luomistehtäväni toteuttamisessa maan tasolla. Ilman ihmistä Minä en voi tehdä sitä mitä olen ottanut 
tehtäväkseni’.” 
147 Ultra 1/15, 2: ”Tämän henkisen työkirjan avulla voit tavoitella omaa valaistumistasi ja mestaroitumistasi. 
Kirja sisältää lukuisia toimivia työkaluja, joilla käännät elämäsi haasteet mahdollisuuksiksi ja samalla pon-
nahduslaudoiksi henkiseen kasvuusi.” 
148 Ultra 1/15, 2: ”2000-luvulla alkanut henkinen murros on ollut käänteentekevä koko ihmiskunnan histori-
assa. Muutos on evoluutiomme kannalta ensiarvoisen tärkeä, sillä se johtaa ihmiskunnan ylösnousemuk-
seen. Murroksen aikaan kuitenkin liittyy usein ylitsepääsemättömältäkin tuntuvia ristiriitoja ja fyysisiä tun-
temuksia.” 
149 Ultra 5–6/2015, 8: ”Ylösnousseet Mestarit ja Enkelit ovat ilmoittaneet Edwin Courtenayn kautta, että 
vuosi 2016 tulee olemaan vuosi, jolloin seuraava suuri ylösnousemusaalto tulee pyyhkäisemään yli planee-
tan, laukaisten sellaisen ihmiskunnan massaheräämisen henkiselle polulle, jota emme ole aikaisemmin näh-
neet. Tämän aallon tulee todennäköisesti laukaisemaan jonkinlainen fyysinen tapahtuma planeetallamme. 
Mestarit kutsuvat tätä aikaa Maan Heräämiseksi ja valmistauduttaessa tähän tapahtumaan, kutsutaan 
kaikkia valotyöntekijöitä valmistautumaan, sillä tämä vuosi 2015 on suuren potentiaalisen kaaoksen vuosi!” 
150 Ultra 7/76, 12–13. 
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kuitenkaan vastaa sitä tapaa, kuinka 70-luvun lehdissä näistä ryhmistä puhutaan 

nimenomaan maailmanpalvelijoina. 

 

Ensimmäinen maininta maailmanpalvelijoista aineistossani on vuodelta 1976 artikkelissa 

Uusi maailmanpalvelijoiden ryhmä – I-kirje.151 Tässä kirjoituksessa Margit Mustapa kertoo, 

kuinka uusi maailmanpalvelijoitten ryhmä toimii viisauden mestareiden maanpäällisen 

toiminnan syvimpänä kanavana. Tausta tälle toiminnalle kumpuaa jo 1500-luvulta lähtien 

toimineesta tiedon ja totuuden aspekteja sisältävästä ryhmästä. Uuteen 

maailmanpalvelijoiden ryhmään kuuluu Mustapan mukaan muun muassa Yhdistyneiden 

Kansakuntien perustajat. Tähän ryhmään kuuluvien jäsenten tehtävä on antautua kaikissa 

maissa ihmiskunnan palveluun, korostaen kansakuntien veljeyttä ja yhteyttä. Henkinen 

Hierarkia, johon maailmanpalvelijat ovat telepaattisesti yhteydessä, ovat myös mukana 

auttamassa ihmiskuntaa nousemaan lähemmäs päämäärää.152 153 Eräässä kirjoituksessa YK 

ja UNESCO mainitaan Hierarkian fyysisenä tasona. Hierarkia on sen maan päälle 

perustamisestaan asti valmistanut meitä siirtymisessä Kalojen ajasta Vesimiehen aikaan.154 

Maailmanpalvelijoiden työn tulee olla jotain konkreettista, minkä voi todistaa 

laajemmallekin yleisölle. Ryhmään kuuluu jäseniä kaikista uskonnoista, kansallisuuksista, 

roduista ja poliittisista ryhmistä. Nämä henkilöt ovat vapaita vihasta ja erillisyyden harhasta, 

ja heidän sielunprinsiippi on alkanut eriasteisena heräämään. 155  156  Tämä 

maailmanpalvelijoiden työ voi olla hyvinkin pitkäjänteistä, eikä muutosta tapahdu hetkessä. 

Eräässä 1976-vuoden lehdessä sanotaankin, että oloja ja tiloja pystyy muuttamaan vain 

pienimuotoisesti, huomaamattomasti ja tunkeilemattomasti, ja siihen pitää liittyä aatteen 

voima. ”Kaikki yritykset muuttaa maailmaa laajamittaisella joukkotoiminnalla ovat 

tuomitut epäonnistumaan, koska ne panevat aina liikkeelle yhtä suuret vastavoimat.”157 

 

                                                      

151 Ultra 7/76, 12–13. 
152 Ultra 8–9/76, 5. 
153 Ultra 7/76, 12–13: ”Henkinen Hierarkia on päättänyt harjaannuttaa nopeammassa tahdissa ihmisten 
mieliä planeetallamme ja rakentaa ihmisten kesken enemmän yhteistoimintaa.” 
154 Ultra 7–8/78, s. 18–19. 
155 Ultra 7/76, 12–13: ”Heillä on mielen asenne, joka noudattaa Veljeskunnan Uuden maailmanjärjestelyn 
sisäistä ohjelmaa.” 
156 Ultra 7/76, 12–13: ”Toisissa se tulee johtavaksi prinsiipiksi ja inspiraation ja energian lähteeksi. Toisille se 
merkitsee tuota tiedostamatonta kiihoketta tahdossa hyvään, mikä ilmenee ja kantaa edelleen toiminnan 
hedelmiä sielun täyttämän persoonallisuuden antamin voimin.” 
157 Ultra 11–12/76, 31. 
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1970-luvun lehdissä mainittiin joitakin ryhmiä, jotka voitaneen laskea tähän 

maailmanpalvelijoitten ryhmään, sillä niiden tarkoituksena on yhdistää ihmisiä ja edistää 

muutosten aikoja. Yksi tällainen ryhmä on Universal World Harmony – World Council of 

Service, joka on laajentunut suuremmaksi järjestöksi nimeltä Universal World Harmony – 

World Council of Service eli Yleismaailmallinen Sopusointu – Maailman palveluneuvosto. 

Järjestö mainostaa tapahtumiaan Ultrissa ja mainitaan vuoden 1976 lehdessä kirjoituksessa 

50 Rajatiedon yhteisöä. 158  Ryhmää käsitellään myös omassa kirjoituksessaan, missä 

haastatellaan suomalaista Grete Ahlbergia, joka toimii kyseisessä järjestössä. Ahlberg 

puhuu ihmisten välisestä yhteisymmärryksestä maapallon yli ja painottaa tätä työtä 

auttavien mestarien olevan täyttä todellisuutta. Ahlbergin mukaan maailmaa palvelevia 

järjestöjä tarvitaan nyt, kun elämme muutosten aikaa: ”nyt olemme lähestymässä keskelle 

sitä aikaa, jota on ennustettu jo vuosisatoja. Kosketus toisiin tasoihin on muuttumassa 

eläväksi. Ihmisille on avautumassa myös uudet aistit, uusi tietoisuus on kypsyttämässä 

ihmisiä vastaanottaviksi uusille ajan sanomille.” 159  Ahlberg tarkentaa, ettei kyse ole 

kuitenkaan okkultistisesta psyykkisten kykyjen harjoittelusta, vaan ”puhtaasti henkisestä 

sanomasta, joka selkenee opetusten ja kasvatuksen myötä eri työryhmien ja 

tiedotusvälineiden kautta.”160 Tähän Ahlberg mainitsee kuuluvan muun muassa kiinnostus 

lääketieteeseen, henkiseen parantamiseen, tieteellisten tutkimusten avartaminen, 

huolenpito kaikesta elävästä sekä saasteen puhdistustyöhön osallistuminen. Jokainen 

järjestö ja jäsen palvelevat Ahlbergin mukaan sekä Jumalaa että ihmiskuntaa. Koska 

yksityisten ihmisten ahdinko on niin suurta, on toimittava nopeasti. Käytännön työn lisäksi 

Ahlberg mainitsee positiivisen ajattelun voiman parantavan ihmiskunnan tilaa. Kun uuden 

ajan perusaatteista, joista Ahlbergin mukaan puhutaan paljon, on selvä kuva jokaisen 

mielessä, voivat ne vasta silloin päästä tuloksiin. Tämä edellyttää myös sitä, että kaikki 

maapallollamme ja koko maailmankaikkeudessa ovat yhtä, ja ihmiset ovat veljinä ja sisarina 

henkisesti yhtyneinä myös kasveihin, eläimiin ja kaikkeen elolliseen. ”Olemme vastuussa 

kaikesta. Kaikki olemme riippuvaisia toisistamme.”161 

 

 

                                                      

158 Ultra 10/77, 7; Ultra 11–12/76, 27–28. 
159 Ultra 10/77, 7. 
160 Ultra 10/77, 7. 
161 Ultra 10/77, 7. 
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Toinen ryhmä, joka mainitaan nimeltä, on Brotherhood of the White Temple, Valkoisen 

temppelin veljeskunta, jonka tarkoituksena oli tuoda Yhdysvaltoihin uuden ajan opetus ja 

aloittaa uusi kultainen ajanjakso. 162  Vuoden 1977 lehdessä kerrotaan Lontoossa 

pidettävästä Mielen & Ruumiin festivaalista, jossa ”lukuisat ihmistä Uuteen aikaan 

valmistavat ryhmät, yhdistykset, koulut, kustantajat ym. organisaatiot haluavat osoittaa 

julkisuudessa, mikä käsitys heillä on ihmisestä kokonaisuutena ja mitkä ovat heidän 

työskentelytapansa.”163 

 

Eräässä kirjoituksessa kerrotaan Yhdysvalloissa perustetuista ryhmistä, joiden tavoitteena 

on etsiä uutta tietä ihmisen sisäiseen valaistumiseen. 164 Toisessa kirjoituksessa mainitaan, 

että ”Näitä ’eri lipun alla toimivia’ Uuden Ajan yhteisöjä on viime vuosikymmeninä syntynyt 

eri puolille planeettaamme.”165 Samassa kirjoituksessa mainitaan uuden ajan yhdyskunnan 

Findhornin yhden perustajajäsenen Peter Caddyn arvioita uuden ajan ryhmien määrästä 

maailmalla. Caddy arvelee erilaisia ryhmiä olevan 370 eri puolilla maailmaa, joista pääosa 

USA:ssa ja Englannissa. Kirjoittaja pohtii itse, montakohan Suomessa mahtaa olla, ja 

mainitsee, että yksistään ”Grethe Ahlbergin kautta tänne saatua Universal Linkin Uuden 

Ajan tietoa tutkiskeli pari vuotta sitten jo yli 8000 ihmistä. Meillä vaan ei ennen Rajatiedon 

alulle panemaa toimintaa ole suoritettu mitään tämäntyyppistä kartoitusta.”166 

 

Yli 200 yhdistyksen sanotaan liittyneen myös suurempaan yhteisöön ICC eli International 

Cooperation Council eli Kansainvälinen Yhteystyöneuvosto, joka uuden persoonallisuuden 

ja sivistyksen vaalimiseksi perustuu ykseyteen monen kaltaisuudessa kaikkien ihmisten 

kesken.167 ICC:llä on erään kirjoituksen mukaan ollut merkittävä rooli kultaisen ajanjakson 

aloittamisessa Yhdysvalloissa. ICC on laajentunut kansainväliseksi liikkeeksi ympäri 

maailmaa ja edesauttanut henkisen elämän kohottamista korkeammalle 

                                                      

162 Ultra 4/77, 14: ”Vuosia sitten oli Tiibetissä ennustettu Uuden Kultaisen Ajan alkavan vuonna 1956 touko-
kuun toisena päivänä. Tämän sanoman toi Tiibetistä metafysiikan tohtori Doreal, joka oli kutsuttu Tiibettiin 
kymmeneksi vuodeksi opiskelemaan keltahattujen opetuksia. Palattuaan hän perusti vuonna 1945 Sedali-
aan Coloradossa koulukunnan nimeltään Brotherhood of the White Temple, Valkoisen temppelin veljes-
kunta. Tarkoituksena oli tuoda Amerikkaan uuden ajan opetus, joten määränä oli aloittaa Uusi kultainen 
ajanjakso täällä.” 
163 Ultra 7–8/77, 22. 
164 Ultra 4/77, 14. 
165 Ultra 11/77, 5. 
166 Ultra 11/77, 6. 
167 Ultra 4/77, 14. 
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planeetallamme.168 

 

Eräässä lehdessä haastatellaan Skotlannissa sijaitsevan Findhornin yhteisön kahta 

perustajajäsentä, Eileen ja Peter Caddya. Haastattelussa he puhuvat siitä uuden ajan 

yhdyskuntana, joka sijaitsee syrjässä suurten kaupunkien liepeiltä. Perustajat kuvaavat sitä 

seuraavasti: ”Findhorn on harjoituskeskus, keskus, jossa ihmiset valmistautuvat maailman 

palveluun. Se on paikka, jossa koetaan nopea sisäinen kasvu sekä tajunnan muutos ja 

keskittyminen ennen paluuta aikaisempaan ympäristöön.” 169  Haastateltavat puhuvat 

uuden ajan yhdyskunnasta, uuden ajan ihmisistä, uuden ajan voimista sekä uudesta 

tajunnasta. Jokaiselle jäsenelle jaetaan David Spanglerin kirja Ilmestys – Uuden Ajan 

Syntyminen. Kaikesta tästä käy ilmi että yhteisön jäsenillä on uskoa uuden ajan tulemiseen 

ja menetelmiin vaikuttaa sen tuloon sekä siihen valmistautumiseen. Yhteisön jäsenet 

kokevat itse olevansa merkittävässä roolissa tässä maailmanpalvelijoina. Haastattelun 

lopuksi tulee ilmi, että Suomi vaikuttaa olevan avainmaana uuden ajan voimien 

ilmenemiseen, sillä moni täällä työskentelee uuden ajan tajunnasta käsin. Ultraankin usein 

kirjoittanut Grete Ahlberg mainitaan tehneen huomattavaa valmistavaa työtä Suomessa jo 

useiden vuosien ajan.170 Ilmeisesti vastaavaa yhteisöä ei Suomeen ole saatu perustettua, 

kun vuoden 2011 lehdessä Lukijan postia -osiossa eräs Ultran lukija kertoo toivoneensa jo 

kymmeniä vuosia, että pääsisi asumaan yhteisöön, jossa olisi nämä uuden ajan henkiset 

asiat etusijalla.171 

 

Toinen merkittävä aineistossa käsitelty uuden ajan yhteisö Findhornin lisäksi on 

Pondicherry-yhteisö, jolla on oma kaupunkinsa Auroville Lounais-Intiassa. Yhteisön 

perustajan Sri Aurobindon kehittämän integraalisen joogan mukaan on mahdollista, että 

ihminen avautuu laajempaan jumalalliseen tajuntaan. Tässä yhteisössä korostetaan 

ruumiillisen työn tekemistä enemmän kuin mietiskelyä. Yhteisöä käsittelevässä 

kirjoituksessa mainitaan myös, että Pondicherryn yhteisössä ryhmätyöllä ei ole juuri 

                                                      

168 Ultra 4/77, 14: ”ICC eli International Cooperation Council on ollut siemenjärjestönä aloitettaessa ennus-
tettua kultaista ajanjaksoa Amerikassa. Se onkin nyt laajentunut yli koko maailman ulottuvaksi kansainvä-
liseksi liikkeeksi luoden merkittävää ykseyttä henkisen elämän kohottamiseen tällä planeetallamme.” 
169 Ultra 7–8/77, 28–29. 
170 Ultra 7–8/77, 28–29. 
171 Ultra 9/11, 36. 
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merkitystä, toisin kuin usein uuden ajan liikkeissä korostetaan. Pondicherryn sanotaan 

olevan suurin ja vanhin uuden ajan yhdyskuntakokeilu, joka näyttää myös onnistuneen.172 

 

 

 

4.7 Uusi aika 

 

 

”Ennustajat näyttävät olevan yhtä mieltä siitä, että jotakin uutta ja kiehtovaa on 

valmisteilla tulevia sukupolvia varten: uusi ihmisyys, uudenlainen maailmanjärjestys, 

Vesimiehen aika, kultainen aikakausi, ’tuhatvuotinen valtakunta’.”173 

 

Kategoriana Uusi aika on tutkielmani kannalta se tärkein osa, johon kaikki muut vain 

välillisesti liittyvät. 1970-luvun aineistosta olen kerännyt 16 kirjoitusta uuteen aikaan liittyen, 

kun 2010-luvulta niitä kertyi jopa 76. Vaikka aineistoni koostuukin nimenomaan uuteen 

aikaan liittyvistä kirjoituksista, olen tämän kategorian alle kerännyt ne, joissa itse uusi aika 

on selvemmin pääosassa, eikä esimerkiksi taustalla puhuttaessa menetelmistä, kuinka 

saavuttaa se. Uuden ajan ajankohtaan liittyvät diskurssit olen kasannut oman otsikon alle, 

koska sitä keskustelua löytyy aika paljon, sisältäen monen laisia näkemyksiä. 

 

Voimme selvästi havaita, että kiinnostus uutta aikaa kohti on kasvanut huomattavasti 

vuosikymmenten aikana. Vuosi 2012 on myös vaikuttanut tähän jonkin verran. 2000-luvun 

vaihde, millenium, luultavasti herätti myös keskustelua uudesta ajasta, mutta se aikakausi 

ei kuulunut aineistooni mukaan. Vaikka 1970-luvun materiaalissa kirjoitukset uudesta ajasta 

ovat huomattavasti harvemmassa kuin 2010-luvun lehdissä, on uusi aika selvästi ollut 

yleinen puheaihe silloinkin. Vuoden 1978 lehdessä kirjoitetaan Suomen Spiritualistisen 

Seuran kesäseminaarissa pidettyyn luentoon viitaten seuraavasti: ”Kosmoksen aikakausien 

pituus määriteltiin tarkkaan 2160 vuodeksi kukin. Se paljon puhuttu Vesimiehen aika eli 

planeettamme 5. kehityskausi ei olekaan vielä alkanut, vaan lähtee voimallisesti liikkeelle 

                                                      

172 Ultra 12/77, 14–15. 
173 Ultra 5/78, 11. 
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vasta 200 vuoden perästä…”174 Saman vuoden seuraavassa numerossa mainitaan myös ”se 

paljon puhuttu uusi maailmanjärjestys”, kun sama kirjoittaja haastattelee ruotsalaista 

meediota Torsten Holmqvistia.175 Vuoden 2010 lehdessä otsikon Vesimies kutsuu – oletko 

valmis? alla mainitaan myös, että uusi aika tekee tuloaan ja Vesimiehen aikakausi on ollut 

jo pitkään puheenaiheena. 176  Kirjoituksen mukaan viimeistään hippimusikaali Hair nosti 

Vesimiehen ajan ihmisten tietoisuuteen 1960-luvun lopulla. Kirjoittaja painottaa kuitenkin 

sen olevan vain kapea tulkinta aiheesta, valottaen sen astronomisia taustoja.177 

 

2010-luvun aineistossa käytävä diskurssi uudesta ajasta on innostunutta ja odottavaa. Näin 

on pääasiassa myös 1970-luvun aineistossakin, mutta joitakin poikkeuksiakin on. Vuoden 

1977 lehdessä haastatellaan uuden ajan yhteisön Findhornin perustajapariskuntaa. 

Haastattelija sanoo, että joitakin ihmisiä tuntuu ärsyttävän tämä puhe uudesta ajasta, ja 

että tärkeitä jaksoja ihmiskunnan historiassa on ollut ennenkin. Kysymykseen, mikä tekee 

tästä meidän ajastamme niin merkityksellisen, haastateltavat vastaavat: ”No, melko yleisesti 

tunnustetaan, että olemme siirtymässä kalojen ajasta vesimiehen aikaan, ja sehän on uusi 

aika. Kalojen kauden alkaessa Jeesuksen syntymän tienoilla siirryimme myöskin uuteen 

aikaan. Kyseessä on tapahtuma, jossa maa joutuu uudenlaisen värähtelyn piiriin, joka 

hajoittaa edellisen kauden aikana tarvitut muodot synnyttäen vastaavasti sopivammat 

muodot uuden ajan ilmentämiseen.”178  Uuden ajan tuloon liitetään useinkin ajatus siitä, 

että sitä edeltää jonkinlaisia merkkejä. Näin ollen uusi aika ei tulisi vaivihkaa, vaan voimme 

etukäteen havaita jo muutoksia tietoisuuden tilassa tai erilaisten kehittyneiden kykyjen 

kautta. Aiemminkin mainittu uuden sukupolven kyky havaita aineellisen maailman lisäksi 

henkimaailmaa on esimerkiksi yksi tällainen ennusmerkki uuden ajan tulosta. Ennen pitkää 

tämäkin kyky on lopulta kaikilla ihmisillä, jolloin voidaankin puhua jo kokonaan uudesta 

ihmisestä.179 

 

                                                      

174 Ultra 9/78, 8. 
175 Ultra 10/78, 8–9. 
176 Ultra 9/10, 11–12: ”Uusi aika tekee tuloaan. Vesimiehen aikakaudesta on puhuttu ja kirjoitettu jo pit-
kään. Viimeistään hippimusikaali Hair 1960-luvun lopulla nosti ajatuksen uudesta aikakaudesta ihmisten 
mieliin ja huulille.” 
177 Ultra 9/10, 10–13. 
178 Ultra 7–8/77, 28–29. 
179 Ultra 11–12/76, 29–31. 
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Uuteen aikaan saatetaan toisinaan liittää käsitys jostakusta suuresta opettajasta, joka on 

juuri kyseisen aikakauden opettaja. Vuoden 2011 lehdessä kirjoitetaan, kuinka 

maailmanopettaja liittyy oleellisesti Vesimiehen aikaan. Kirjoitus koskee Maitreyaa, jonka 

nähdään tulevan opettamaan koko ihmiskuntaa toimimaan Jumalan suunnitelman 

mukaisesti oikein. Maailmanopettajan ei nähdä tekevän jaotteluja ihmisten välillä, vaan 

tulevan kaikille ihmisille avuksi ja oppaaksi.180 Eräs toinen tällainen varsinkin 1970-luvun, 

mutta myös 2010-luvun lehdissä esiintynyt opettaja on mestari Djwhal Khul, jonka 

sanomien kanavana toimi Alice Bailey. Uuden ajan nähdään usein tuovan meille myös kyvyn 

vastaanottaa uudenlaista tietoa. Alice Baileyn kerrotaan sanoneen, että ihmiskunta ei ollut 

vielä H. P. Blavatskyn aikaan täysin valmiita siihen tietoon, mitä hän ylösnousseista 

mestareista opetti. Vuoden 1976 lehdessä kerrotaan, että nyt on ”herätty Prinsessa 

Ruususen unesta ja tänään ihmiset ovat valmiit vastaamaan niihin värähtelyihin, joita nyt 

on vuodatettu kasvattamaan ihmisen tajuntaa.”181 Eräässä vuoden 1978 lehdessä viitataan 

henkiseen opettajaan Gurdjieffiin, jonka mukaan uusi kausi tulee olemaan laajentuvan 

tietoisuuden aikaa: ”Elämme siirtymäkaudessa, jossa eräs hyvin pitkä ajanjakso on 

päättynyt tai päättymässä ja jossa uusi tekee tuloaan. Uusi kausi tulee olemaan, niin kuin 

aikaisemmin sanottiin, ’laajentuvan tietoisuuden aikaa’. Elämä ja sen merkitys tajutaan 

uudella tavalla. Siirtymät ovat säännöllisesti vaikeita ja vaativat valmistelua. Ennen 

varsinaista muutosta esiintyy yksityisiä henkilöitä ja ihmisryhmiä, jotka muita selvemmin 

tuntevat tulossa olevat uudet voimat. Meidän aikanamme näiden voimien vaikutus ilmenee 

eri muodoissa ja eri asteisena. Yhteisenä piirteenä on, että ihmisillä, joilla jo on kosketus 

tulevaisuuteen, on tunto jonkin suuren ratkaisemattoman kysymyksen olemassaolosta.”182 

 

Toisaalta opettajiin ei joidenkin kirjoitusten perusteella tunnuta suhtautuvan saman lailla 

kuin perinteisesti on ajateltu. Tässä eräs sitaatti 2010-vuoden lehdestä: ”Uuden ajan 

ihmisen tunnusmerkkeihin kuuluu pysytteleminen taka-alalla, esimerkiksi johtaminen ilman 

johtajaa, opettaminen ilman opettajaa ja auttaminen ilman, että tiedetään, kuka auttaa. 

Kuulostaako zeniltä? Ei, vaan Vesimiehen ajalta!”183 Tällaista opettajan muita korkeammalle 

nostamista, joko itsensä tai muiden toimesta, kritisoidaan myös muissakin kirjoituksissa. 

                                                      

180 Ultra 4/11, 32. 
181 Ultra 7/76, 12–13. 
182 Ultra 10/78, 29. 
183 Ultra 9/10, 12. 
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Sama kirjoittaja mainitsee, että uuden ajan opetus perustuu lähimmäisen kohtaamiseen 

silmien korkeudella ja ruohonjuuritasolla vanhojen mallien sijaan.184 Vuoden 2014 lehdessä 

tuodaan esille ajatus siitä, että ihmisluonteeseen kuuluva ryhmäytyminen on usein avuksi 

matkalla kohti valoa. Ryhmäytymisen varjopuolena kirjoittaja nostaa kuitenkin esille 

meidän egomme, joka voi ruveta ajattelemaan löytäneensä oikean ja paremman opin kuin 

muut, josta esimerkkeinä käytetään historian uskonsotia ja vainoja. Kirjoittaja muistuttaa, 

että gurun palveluksessakin ihminen itse lopulta vapauttaa itsensä. Kirjoituksessa tuodaan 

esille myös se, että kuka vain on vapaa toimimaan yhdessä tai ryhmässä: ”Uuden ajan 

ryhmät ovat kuitenkin vapaita, eivätkä rajoita yksilön tahtoa. Niissä voi vapaasti olla 

mukana tai lähteä muualle.”185 

 

Uuteen aikaan yhdistetään joissakin kirjoituksissa ulottuvuuksien vaihtuminen, kuten 

seuraavassa sitaatissa vuodelta 2015: ”Olemme astuneet Vesimiehen aikaan, ja 

planeettamme on nousemassa viidenteen ulottuvuuteen.”186 Enkelilähettiläs Diana Cooper 

mainitsee häntä koskevassa kirjoituksessa vuodelta 2014, että maapallolla ulottuvuuksien 

vaihto tapahtuu suoraan kolmannesta viidenteen, kun muualla käydään myös neljäs 

dimensio läpi. Cooper ennustaa, että vuoteen 2032 mennessä kaikki planeetat siirtyvät 

viidenteen ulottuvuuteen.187 Samassa lehdessä haastateltu valontyöntekijä Mikko Taskinen 

mainitsee Maan portaalin olevan niin valmis, että se tulee pian siirtymään viidenteen 

tasoon.188 

 

Eräs kirjoitus vuodelta 2010 koskee Skotlannissa pidettyä Taivas maan päällä -retriittiä, jossa 

osallistujat kehittivät tietynlaisen ylösnousemusrituaalin avulla itseään kohti korkeampia 

tasoja ja siten valmistivat tilaa maailman kehitykselle. Ylösnousemusoireiksi mainitaan 

kirjoituksessa uupumus, sekavuus ja tunnetta ajan nopeutumisesta ja muuttumisesta. Tämä 

tunne ajan muutoksesta johtuu kirjoittajan mukaan siirtymisestä kolmannen ulottuvuuden 

lineaarisesta ajasta galaktiseen aikaan. Viidenteen ulottuvuuteen noustessamme meidät 

siirretään samalla Kosmiseen aikaan osana valmistautumista matkallemme tähtiin. 

                                                      

184 Ultra 9/10, 10–13. 
185 Ultra 1/14, 8. 
186 Ultra 5–6/15, 8. 
187 Ultra 3/14, 8–9. 
188 Ultra 3/14, 32. 
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Kirjoittaja kuvaa uuteen aikaan siirtymistä seuraavanlaisesti: ”Kun siirrymme uuteen 

järjestelmään, kehomme hämmentyy ja on epävarma, kun se roikkuu kahden ajan välissä. 

Mutta lähestyessämme vuotta 2012, huomaamme että sopeudumme tähän uuteen 

aikakäsitteeseen. Mayat olivat kokeneita aika- ja avaruusmatkaajia ja elämiimme kuuluu 

myös näitä inka- ja mayaelämiä, joten meillä on solumuistissa kokemuksia elämisestä 

maya-kalenterin mukaan.”189 Saman vuoden toisessa lehdessä kerrotaan uutta tietoisuutta 

ja kosmiseksi kansalaiseksi tulemista käsittelevässä kirjoituksessa, että jossain vaiheessa 

uudessa ajassa aika ikään kuin katoaa: ”Käsittämämme lineaarinen aika muuttuu kehäksi 

ympärillemme niin, että tulevaisuus ja menneisyys ovat kehällä ja me itse olemme 

keskustassa. Tässä keskustassa on nyt-hetki ja meillä on menneisyys, tulevaisuus ja kaikki 

aikakehykset ympärillämme.”190 

 

Eräs kirjoittaja kertoo oman näkemyksensä, mistä uudessa ajassa on kyse, 

seuraavanlaisesti: ”Kyseessä on ennen kaikkea henkinen murros, tietoisuuden- ja 

värähtelytason muutos, jonka aikana uudet kosmiset energiat vuodattuvat planeetalle ja 

ihmiskuntaan. Mestarit sanovat, että planeetan perussävel nousee tämän prosessin aikana 

F-sävelestä F#:n kautta G-nuottiin. Uuden ajan perusväri on violetti, mikä tulee näkymään 

myös ulkoisessa todellisuudessa, esimerkiksi kasvien värimaailmassa.”191 Nämä värähtelyt 

ja energiat ovat aiemmin mainittuja ulottuvuuksia yleisempiä käsitteitä uuteen aikaan 

liittyvissä kirjoituksissa Ultra-lehdissä. Kuten aiemmassa sitaatissa mainitaan planeetan 

perussävelen nousevan, niin myös energiat ja värähtelyt nousevat aina yhä ylemmäs. Nousu, 

ylöspäin meneminen ja kehittyminen ovatkin keskeisiä teemoja uuteen aikaan liittyen 

kirjoitusten perusteella. Eräs toinen kirjoittaja yhdistää tekstissään maya-intiaanit 

värähtelyihin ja energioihin: ”Mayojen mukaan ihmiset ovat uuden aikakauden koittaessa 

valmiita muuttamaan pelkoon perustuvan sivilisaationsa harmonisemmaksi ja siirtymään 

paljon korkeampaan värähtelytaajuuteen, eli kohottamaan energiatasojaan Maapallon 

mukana.”192  Energioiden voidaan ajatella myös kuuluvan eri aikakausille, jolloin voidaan 

                                                      

189 Ultra 1/10, 13. 
190 Ultra 3/10, 11. 
191 Ultra 9/10, 12. 
192 Ultra 10/13, 14–15. 
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puhua Vesimiehen ajan energioistakin.193 Näitä sanoja, kuten energia ja värähtely, ei avata 

ja määritellä kirjoituksissa sen tarkemmin, jättäen niille aika paljon tulkinnanvaraa, mitä ne 

tarkalleen pitävät sisällään. Erään kirjoittajan mukaan Vesimiehen ajan energioihin kuuluu 

keskeisesti jakamisen idea. Tämän ajatuksen mitään meidän on aika päästää irti 

omistamisen addiktiosta, joka liittyy myös rahaan. Erään toisen kirjoituksen mukaan meidän 

on myös siirryttävä pois vastuksen ja kitkan tieltä helpottaakseen kulkuamme henkisellä 

polulla. Tarkoituksena olisi saavuttaa tila, jossa eläisimme virrassa, kasvavassa luovuudessa 

ja lisääntyvässä vapaudessa. Kirjoittaja nimittää tätä tilaa Vesimiehen ajan tietoisuudeksi.194 

Kolmannen kirjoittajan mukaan eräs keskeinen uuden ajan tavoite on ykseyteen pyrkiminen 

ja dualismin taakse jättäminen.195 

 

Maskuliininen ja feminiininen energia sekä Atlantiksen energiat ovat erityisiä 

energiatyyppejä, jotka nousivat esiin lehdistä. Erään vuoden 2011 lehden kirjoituksen 

mukaan tässä uuden ajan kynnyksellä meillä on käsissämme muinaisen Atlantiksen energiat. 

Voimme voimistaa tätä energiaa aktivoimalla ja puhdistamalla planeettamme 

voimapaikkoja sekä työskentelemällä kristallikallojen kanssa. Tällä tavalla edistämme 

muinaisten totuuksien ja opetusten ymmärtämistä, jotka elämäämme sovellettuina antavat 

meille valmiuksia galaksiamme kohtaavassa muutosprosessissa. Kirjoittaja nostaa 

kristallikallojen merkityksen tärkeäksi tekijäksi uuden ajan kynnyksellä. Hän kertoo 

Kristallikallojen Kollektiivin olevan mahtava auttajaryhmä, korkeamman tietoisuuden 

kollektiivi. Se on tietoisuuden lähde, elävän informaation lähde, totuus ja viisaus, joka 

ulottuu aikaan ennen todellisuuden alkua. Nyt nämä kristallikallot ovat tulleet 

muistuttamaan planeettamme tärkeästä roolista kultaisen ajan kätilönä. Tämän käsityksen 

mukaan ihmiskunta kantaa sisällään koodeja, joita universumi tarvitsee muuttuakseen ja 

kasvaakseen.196 Tämä Kristallikallojen Kollektiivi ei noussut muissa uutta aikaa käsittelevissä 

kirjoituksissa esiin. Se kuulostaa kuitenkin jossain määrin 70-luvun, myös muutamissa 2010-

luvun, lehdissä käsitellyltä Hierarkialta. 

 

                                                      

193 Ultra 9/19, 13: ”Vesimiehen ajan energioissa henkisyys yhdistyykin hienosti käytännöllisyyteen ja tervee-
seen järkeen, jotka muodostuvat yhdessä joksikin osiaan suuremmaksi.” 
194 Ultra 9/10, 13. 
195 Ultra 1/12, 21. 
196 Ultra 7–8/11, 6–11. 
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Nyt muutoksen ajassa vallalla oleva feminiininen energia auttaa meitä tulemaan tietoiseksi 

omasta voimastamme tulla siksi, mitä todella haluamme olla. Feminiininen energia oli 

vallalla elämän synnyn aikoihin, kun kultaisen ajan jumalallinen äiti oli myös läsnä 

voimakkaampana kuin koskaan. Kalojen aikaan siirtyminen noin 2000 vuotta sitten oli 

viimeisin maskuliinisen energian nousu planeetallamme. 197  Kirjoittaja kuvailee tätä 

energioiden vaihdosta seuraavasti: ”Se tulee vapauttamaan ihmiskunnan maskuliinisen 

energian, tieteen, matematiikan ja fysiikan aiheuttamasta epätasapainosta.” 198  Toinen 

kirjoittaja kertoo, kuinka elämä maapallolla on epätasapainossa pitkään vallinneen 

maskuliinisen energian johdosta. Selvitäksemme tästä suuresta muutoksesta, jonka keskellä 

olemme, meidän tulisi hyödyntää maapallon Äitimaan feminiinistä energiaa.199 Atlantiksen 

kultaisesta ajasta kerrotaan taas toisaalla, että tarkoituksenamme ei ole palauttaa sitä 

sellaisenaan alkuperäisenä, vaan kehittää samankaltaisten teemojen kautta jotakin aivan 

uutta. Kirjoituksessa verrataan Atlantiksen kultaista aikaa ja vuoden 2012 tietoisuuden 

muutosta renessanssin ja valistuksen kaltaisiin ajanjaksoihin, jotka tulevaisuuden 

historioitsijat tulevat huomaamaan.200 

 

Eräs kirjoittaja tietää kertoa Uranuksen olevan Vesimiehen ajan hallitsijaplaneetta, jolla on 

erityinen suhde meidän maahamme. Kirjoittaja kuvailee Uranusta suurena tuulettajana ja 

herättäjänä, jonka pääteemoina soivat ”yllätykset, erikoisuudet, vapaus, vallankumous, 

okkultismi ja moderni teknologia.” 201 

 

Vesimiehen aikaan liittyvät kirjoitukset ovat toisinaan hurmoksellisiakin, joissa odotetaan ja 

luvataan suuria muutoksia. Eräässä kirjoituksessa nostetaan esille ajatus siitä, että 

eläisimme koko ihmiskunnan tunnetun sekä tuntemattoman historian ”mielenkiintoisimpia, 

haasteellisimpia ja samalla suurimmat henkiset kehitysmahdollisuudet sisällään pitäviä 

vuosia, ei mitään sen vähempää!”202 Kirjoittajan mukaan ihmiskunta on kuin jättiläismäinen 

kotelo, joka syntyy uskomattoman kauniiksi perhoseksi.203 

                                                      

197 Ultra 7–8/11, 6–10. 
198 Ultra 7–8/11, 10. 
199 Ultra 5–6/12, 25. 
200 Ultra 10/11, 12–15. 
201 Ultra 4/10, 9. 
202 Ultra 9/10, 12. 
203 Ultra 9/10, 10–13. 
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Vaikka monissa lehdissä puhutaan siitä, kuinka kukin yksilöinä voi olla edistämässä uuden 

ajan tuloa, vaikuttaisi uuden ajan tulo loppupeleissä koskettavan kuitenkin kaikkia ihmisiä. 

Tähän ei välttämättä vaikuta edes se, että jotkut ovat kehittyneempiä henkisellä polulla kuin 

toiset, ja jotkut jopa ovat jo uudessa ajassa muita ennen204. Eräässä vuoden 2011 lehdessä 

puhutaan supertietoisuuden aktivoitumisesta, ja mainitaan, kuinka ”uuden ajan muutokset 

näyttäisivät siis koskettavan jokaista ihmistä planeetallamme.” 205  Kysymykseen, mitä 

tavallisen ihmisen arjessa lopulta muuttuu, kirjoittaja vastaa, että ihmisen alkuperäiset 

asetukset palautuvat ja tuovat mukanaan muistin siitä, millaisia taitoja ja kykyjä me kukin 

omistamme. Tämä merkitsee sitä, että ennen yliluonnollisina pidetyt taidot alkavat 

aktivoitua ja yleistyä, jolloin niistä tulee lopulta luonnollisia. Tämä koko vanhasta 

vapautumisen ja uuteen siirtymisen prosessi koskee niin yksilöitä kuin koko 

planeettaammekin.206 

 

Uuden ajan tulemisen ei nähdä uudistavan pelkästään ihmisen kykyjä ja tietoisuuden tiloja. 

Aineistosta nousee esille myös ajatus siitä, että uusi aika olisi uudenlaisen tieteen 

esiinmarssin sykli. Tämä paradigman vaihdos koskisi heräämistä pois 

materialismin ”irvokkaasta, elämää tuhoavasta talviunesta.” 207  Tieteen ja henkisyyden 

harmonia mahdollistaisi kirjoittajan mukaan mahdollisuuden oppia tuntemaan elämän ja 

todellisuuden syvyys- ja korkeusrakenteita aivan uudella tavalla. Tämän henkistyneen 

tieteen avulla löytäisimme korkeammista ulottuvuuksista selitykset asioille kuten 

painovoima ja sähkö.208 

 

Harvassa kirjoituksessa liittyen uuteen aikaan tai Vesimiehen aikaan otetaan puheeksi sen 

astronomiset eli tähtitieteelliset puolet. Eräässä vuoden 2014 kirjoituksessa yhdistellään 

astronomiaa ja astrologiaa Vesimiehen aikaan liittyen. Kirjoituksessa kerrotaan, kuinka 

siirtyminen Kalojen ajasta Vesimiehen aikaan liittyy auringon kiertämiseen eläinradalla sekä 

                                                      

204 Ultra 9/10, 12: ”Vesimiehen aika on tietoisuudentila, jossa jotkut ihmiset jo ovat, johon osa on hiljalleen 
siirtymässä, ja josta osa – materialismin talviunta nukkuvat – on vielä kaukana.” 
205 Ultra 2/11, 26–27. 
206 Ultra 2/11, 26–27. 
207 Ultra 9/10, 13. 
208 Ultra 9/10, 13. 
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prekessioon. Näin ollen, kun kiertoajat ja prekession vaikutus tunnetaan, voidaan laskea, 

milloin siirrytään mistäkin kuviosta mihinkin. Kirjoittaja esitteleekin joitakin arvioita tästä, 

ja yhdistää sen kulta-aikaan.  Kun astronomiassa näihin siirtymiin ei yhdistetä mitään 

yliaistillisia vaikutuksia meidän elämäämme, näkee kirjoittaja tämän siirtymisen jonakin 

suurempana tapahtumana. Hän myös mainitsee, että aikoinaan, kun noin 146 eaa. 

Siirryttiin Oinaan ajasta Kalojen aikaan, voitiin havaita joitakin muutoksia maailmassa, kuten 

kreikkalaisen filosofian kehittyminen. Noin kaksi prekessiokiertoa sitten, eli noin 50 000 eaa. 

Homo sapiensista kehittyi Homo sapiens sapiens. Viimeisen 100 vuoden aikana voimme 

havaita kirjoittajan mukaan myös Vesimiehen ajan muutoksia, kuten teknologian sekä 

ihmisen evoluution ja älykkyyden kehitys. Kirjoittaja pohtii, onko kuitenkaan ihmisen 

henkinen taso kohonnut, ja myös toisaalta sitä, mikä nämä ilmiöt aiheuttavat. Erääksi 

ehdotukseksi tähän hän ehdottaa tähdistöjen välissä olevia voimakkaita energiakenttiä, 

jotka lisäävät maan energioita vaikuttaen myös ihmisiin.209 

 

Yksistään astronomiset ilmiöt eivät Ultraan kirjoittavien mukaan kerro Vesimiehen ajasta, 

vaan myös ennustuksilla nähdään olevan oma roolinsa. Lehdistä nousee esiin ajatuksia siitä, 

että eri puolilla maailmaa voidaan jo vanhoista kirjoituksista päätellä niiden koskevan 

tulevaa kulta-aikaa. Toisaalta hyväksytään myös se, että heillä on jo silloin ollut vankkaa 

tietämystä astronomiasta. Vuoden 2014 loppupuolen lehdessä pohditaan yhteistä 

tietoisuuttamme ja sitä, olemmeko matkalla kulta-aikaan. Kirjoittaja kertoo kaikkien 

maailman toisistaan riippumattomien kulttuurien päätyneet kulta-ajan koittamisessa 

samaan vuoden 2012–2014 aikaikkunaan. Ahdistuksen aika edeltää tätä aikakautta, mikä 

näkyy sekä henkisesti meidän mielissämme, että fyysisesti luonnonkatastrofien kautta.210 

Näihin vaikeuden aikoihin voidaan kuitenkin myös yrittää vaikuttaa. Eräässä vuoden 2014 

lehdessä esitellään alun perin Rajatiedon Yhteistyö ry:n perustamaa Rajatiedon keskusta 

Helsingissä, jonka toimintaa alkoi ylläpitämään Avartuva Ihmiskuva ry. Uuden aikakauden 

haasteet -alaotsikossa kerrotaan, että tämä toiminta koetaan voimakkaasti olevan yksi 

vastaus uuden aikakauden henkisiin haasteisiin. Keskus pyrkii toiminnassaan keskittymään 

uuden ajan voimien kokoamiseen Suomessa, varsinkin nuorten parissa.211 

                                                      

209 Ultra 7–8/14, 31–32. 
210 Ultra 11/14, 28–31. 
211 Ultra 9/14, 34–35. 
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4.8 Vuosi 2012 

 

 

”Populaarikulttuurisena ilmiönä ’vuosi 2012’ nivoutuu pariin lajityyppiin. Ensinnäkin se on 

selkeästi huolestuneisuutta kylvävää apokalyptiikkaa eli maailmanlopun visiointia. Sitten se 

on new agea, jossa puolestaan ilmentyy optimistinen odotus parempien aikojen toivossa. 

Ja ylipäätään se on eskapismia, mihin aikamme pinnallinen maailma hyvin helposti 

alistaa.”212 

 

Vuosi 2012 on ilmiö, jota ei esiinny 70-luvun lehdissä, mutta 2010-luvulla runsaastikin, 41 

kirjoituksen verran. Tätä puoltaa myös vuoden 2011 Ultrassa oleva kirjoitus, jossa Mayojen 

tutkija ja visiönääri José Argüelles toteaa, ettei vielä 80-luvun alkupuolella tiedetty vuodesta 

2012 oikeastaan mitään. Nykyään teemasta on kuitenkin kirjoitettu jo satoja kirjoja ja tehty 

useita elokuvia.213 Vuoteen 2012 liittyy monenlaisia odotuksia ja jopa pelkoja, sillä erilaiset 

tuhoisat tapahtumat nähdään usein liittyvän tähän aikakauden vaihdokseen. Lehdissä 

esiintyi myös ajatuksia siitä, että meidän ei tulisi lietsoa pelkoa tähän ilmiöön liittyen. Vaikka 

vuotta 2012 ei monissakaan kirjoituksissa yhdistetä juuri Vesimiehen aikaan, nähdään sen 

lähes poikkeuksetta merkitsevän jonkin vanhan loppua ja uuden alkua.214 Eräässä vuoden 

2012 loppupään lehdessä kysytään, olemmeko uuden henkisen aikakauden äärellä. 

Artikkeli pohjautuu David Wilcockin ajatuksiin. Hänen mukaansa suuriin tapahtumiin sekä 

pessimistisesti että optimistisesti suhtautuvat perustelevan näkemystään joko kokonaan tai 

osittain mayojen kalenterilla, jossa 21.12.2012 alkaa kokonaan uusi aikakausi.215 

 

Odottavaan ilmapiiriin viittaa vuoden 2011 viimeinen numero, jossa päätoimittaja 

mainitsee pääkirjoituksessa 11. hetki ja 2012 11.11.11.11.11… hetken koittaneen juuri: ”Nyt 

kun ollaan koettu 11. hetki, edessämme on jotakin vielä odotetumpaa: vuosi 2012. Ajan 

loppu, teknologinen singulariteetti, siirtyminen tietoiseen evoluutioon, uuden aikakauden 

                                                      

212 Ultra 2/12, 28. 
213 Ultra 9/11, 21. 
214 Ultra 1/11, 17: ”Suuren syklin, eli 5125 vuoden mittaisen galaktisen matkan päättyminen vuonna 2012 ei 
mayojen mukaan siis merkitse maailman loppua, vaan siirtymistä korkeamman ja laajemman tietoisuuden 
tasolle. Silloin vanhat ajatustavat vapautuvat kahleistaan, jolloin tulemme tietoisiksi unohdetusta ajasta en-
nen saapumistamme synkronoivan säteen alueelle, ja jopa siitä mikä on tuleva.” 
215 Ultra 7–8/12, 30. 
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alku…” 216  Pääkirjoittaja ottaa kantaa aiheeseen myös vuoden 2012 toisen numeron 

pääkirjoituksessa, 2012 alkoi epäonnisesti. Päätoimittaja luettelee joitain vuoden 2012 

alussa tapahtuneita onnettomuuksia ja vastoinkäymisiä, mutta toteaa perään, että 

samankaltaisia vastoinkäymisiä tapahtui myös vuonna 2011.217 Päätoimittaja toivoo, että 

positiiviset ennustukset olisivat oikeassa tuhoisien sijaan.218 

 

Heti 2010 vuoden ensimmäinen numero sisältää jo kolme vuoteen 2012 liittyvää kirjoitusta. 

Lehdessä mainostetaan kahteen kertaan uutta UFO-konferenssia nimeltä Kosminen 

tietoisuus ja 2012 muutokset, jossa käsitellään muun muassa vuoden 2012 aiheuttamaa 

tietoisuuden muutosta. 219  Noin vuotta myöhemmin tätä konferenssia käsittelevässä 

kirjoituksessa kerrotaan siitä kehittyneen puolivuosittainen eri puolella Suomea kiertävä 

tapahtuma, jonka pääsanomana on Planeetta Maan saavuttama 26 000 vuotta kestäneen 

syklin taitekohdan. Toisaalta halutaan myös tuoda uutta ja raikasta näkemystä vanhoihin, 

omaan aikaansa sijoittuvien tuhoisien näkemysten rinnalle.220 Ensimmäisessä lehdessä on 

myös lyhyt arvostelu aiempana vuotena ilmestyneestä katastrofielokuvasta 2012. 

Arvostelija ei itse usko, että vuosi 2012 merkitsisi maailmanloppua, mutta pitää tämän 

tapaista elokuvaa tärkeänä ajatusten herättäjänä. Mieluummin hän sanoo keskittyvänsä 

kaikkiin niihin uusiin mahdollisuuksiin, joita tämä uusi aika tuo tullessaan. Tässä kirjoittaja 

puhuu vuodesta 2012 nimenomaan uutena aikana, ja sanoo meidän jo liukuneen sinne 

päin.221 Kolmas kirjoitus koskien vuotta 2012 tässä heti ensimmäisessä lehdessä käsittelee 

retriittiä, jonka tarkoituksena oli valmistaa maailmaa vuotta 2012 varten. Kirjoittajan 

mukaan lähestyessämme vuotta 2012 huomaamme myös sopeutuvamme sen mukana 

tulevaan uuteen aikakäsitteeseen.222 Ajan muutoksesta puhuu myös useampi muu kirjoitus. 

Eräs toinen kirjoittaja mainitsee ajan laadun muutoksen olevan tärkein muutos nykyisessä 

maailmassamme. Hänen mukaansa aika nopeutuu ja tiivistyy vauhdilla, eikä se tule 

                                                      

216 Ultra 12/11, 3. 
217 Ultra 2/12, 4: ”Vaikka 2012 alkoi näinkin dramaattisesti, näissä alkuvuoden takaiskuissa ei välttämättä 
ole kyse mistään ’tuomiovuoden kirouksesta’. Viime vuonna – kuten aikaisempinakin – koettiin vaikka min-
kälaisia epäonnea, ja silloin oli vuosi 2011.” 
218 Ultra 2/12, 4. 
219 Ultra 1/10, 1. 
220 Ultra 2/11, 26. 
221 Ultra 1/10, 5. 
222 Ultra 1/10, 13. 
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olemaan enää koskaan sama kuin ennen.223 

 

2010-vuoden Ultrassa Maya-astrologi Päivi Kaskimäeltä kysytään: ”Mitä lopulta merkitsee 

päivämäärä 21.12.2012?” 224  Kaskimäki kertoo kyseisen päivämäärän koskevan tietyn 

jakson päättymistä Maa-planeetan historiassa sekä galaktisissa rytmeissä. Jakson 

päättyminen merkitsee uuden kierroksen alkamista uudella Maa-planeetalla. Tämä kaikki 

on ennustettu Maya-intiaanien kalenterissa, jonka mukaan kyseinen päivämäärä päättää 

sekä 5200 tunia että viisi kertaa 5200 tunin jakson. 5200 tunia vastaa meidän 5125 vuotta. 

Tätä pidempää, vajaan 26 000 vuoden jaksoa, Kaskimäki kuvaa evoluutiosyklin päätökseksi, 

joka on ihmisen evoluution huipentuma. Tämä mahdollistaa sen, että ihminen tulee 

tietoiseksi alkuperäisestä jumalaisesta olemuksestaan. Kaskimäki näkee ihannetilanteena 

sen, että vuosi 2012 ei toisi tullessaan mitään kovin järisyttävää. Hän mainitsee tästä 

samasta asiasta myös saman vuoden myöhemmässä lehdessä. Mullistuksilta välttyminen 

tarkoittaisi sitä, että kollektiivinen tietoisuutemme olisi jo niin kehittynyt, että liukuisimme 

uuteen aikaan kuin huomaamatta. Kaskimäki mainitseekin, että vuotta 2012 enemmän 

meidän tulee kohdistaa katseemme vuotaan 2013, mitä silloin tapahtuu ja missä 

olemme. 225  Plejadien sisaret – 2012 ja ihmiskunnan tulevaisuus –kirjan arvostelussa 

mainitaan, että vuosi 2012 ei ole pelkästään Mayojen kalenterin loppu, vaan kyse on 

pikemminkin uuden ihmiskunnan syntymisen alun hetkestä, juurirodun syntyhetkestä.226 

 

Diana Cooperin kirja Vuosi 2012 ja sen jälkeen nousee esiin muutamankin kerran eri 

lehdissä. Eräässä arvostelussa sanotaan, että meidän olisi parasta jättää vuoteen 2012 

liittyvät haasteelliset näkymät omaan arvoonsa ja keskityttävä sen sijaan tarjolla oleviin 

ihaniin mahdollisuuksiin.227 Tällaisilla arvostettujen henkilöiden ajatuksilla voidaan nähdä 

olevan suuri diskurssiin vaikuttava potentiaali. Kaikki puheet jostakin aiheesta luovat 

todellisuutta sen aiheen ympärille, ja jos Cooperin kaltaiset merkittävät bestsellerit 

painottaisivatkin vuoteen 2012 liittyviä uhkakuvia, voisi yleinenkin diskurssi aiheesta olla 

erilaista. Uususkonnollisen kontekstin huomioon ottaen on kuitenkin täysin 

                                                      

223 Ultra 3/10, 8. 
224 Ultra 3/10, 6. 
225 Ultra 3/10, 11–13; Ultra 5–6/10, 12–19. 
226 Ultra 5–6/12, 25. 
227 Ultra 7–8/10, 51. 
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odotettavissakin, että ihania asioita, kuten Cooper mainitsi, painotetaan enemmän. Eräässä 

toisessa saman vuoden lehdessä oleva artikkeli 2012 …ja sen jälkeen perustuu aiemmin 

mainittuun Cooperin kirjaan. Artikkelin aihe on Suomen muuttuminen viidennen 

ulottuvuuden yhteiskunnaksi sekä ennustukset liittyen vuoteen 2012. Jo aiemmin 

mainittuun aikakauden päättymiseen liittyen tässä kirjoituksessa kerrotaan vuoden 2012 

merkitsevän sekä astronomisen että Atlantiksen aikakauden päättymistä. 260 000 vuotta 

sitten aloitetun Atlantis-kokeilun vaikutukset kestävät vuoteen 2012 asti, vaikuttaen meihin 

kaikkiin siihen asti. Kirjoittaja mainitsee myös, että vain Maya-intiaanit eivät ole 

ennustaneet vuotta 2012, vaan ennustus löytyy useista sivilisaatioista. 228  Cooper on 

julkaissut myös itsenäisen lisäosan tähän kirjaan, Siirtyminen kultaiseen aikaan vuonna 

2032, jota käsitellään myös Ultra-lehdissä. Kirjan mukaan vuoden 2012 suuri muutos 

huipentuu vuonna 2032. Kirja tarjoaa myös ohjeita siihen, miten valmistautua jo käsillä 

oleviin ja tuleviin muutoksiin sekä itsessämme että koko maailmassa. 229 

Diskurssianalyyttisesti tällaisen diskurssin luominen on mielenkiintoista, kun koko uuden 

ajan ajankohta on muutenkin aika häilyvä, koko ajan kynnyksellä oleva. Tämä kirja on 

julkaistu kuitenkin jo alkuvuodesta, eli ennen 21.12.2012. Jälkeenpäin ilmestyessään se 

saattaisi vaikuttaa epäonnistuneen ennustuksen korjausliikkeenä. Näin etukäteen kun 

ilmoittaa jo, että varsinainen huipentuma onkin vasta 20 vuoden päästä, ei mitään 

mullistavaa tarvitse loppujen lopuksi nyt vielä tapahtuakaan. Näin voimme taas olla tovin 

uuden ajan kynnyksellä, kunnes mahdollisesti uusi huipentuma ilmoitetaan. 

 

Ultra-lehdissä saatetaan antaa palstatilaa julkisuuden henkilöille, jotka eivät ole sen 

enempää asiantuntijoita kuin kuka tahansa Ultran lukija. Mutta julkisuuden henkilöiden 

mielipiteet kiinnostavat ihmisiä, varsinkin jos ne ovat linjassa omien kanssa. Eräs vuoteen 

2012 liittyvä henkilö on näyttelijä Shirley MacLaine, joka kertoo innostuneensa rajatiedosta 

nimenomaan vuoteen 2012 liittyvän kirjallisuuden ansiosta. Kuten hyvin useassa muussakin 

vuoteen 2012 liittyvässä kirjoituksessa, myös tässä käydään läpi perusasiat Maya-

kalenterista syklien päättymiseen. MacLaine nostaa kuitenkin mielenkiintoisen ajatuksen 

kosmisesta valinnasta, joka meidän jokaisen tulisi tehdä vuonna 2012. Hän liittää myös 

mukaan ajatuksen siitä, että älykkäät olennot avaruudessa tarkkailisivat meitä, kuinka 

                                                      

228 Ultra 9/10, 24–27. 
229 Ultra 10/12, 39. 
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otamme vuoden 2012 siirtymisen vastaan. Universaalinen Ystävällisyyden kausi voi alkaa 

vain jos teemme valintamme oikein ja olemme yhteistyökykyisiä.230 

 

Toisinaan Ultrassa esiintyy kriittisiäkin kirjoituksia ajankohtaisiin aiheisiin liittyen. 70-luvun 

lehdissä ennustukset, varsinkin toteutumattomat sellaiset, olivat esimerkiksi yksi tällainen 

aihe.231 Vuoden 2012 toisessa numerossa on Juha Hiltusen kirjoitus nimeltä Ilmiö nimeltä 

vuosi 2012. Hiltunen on Amerikan alkuperäiskulttuurin dosentti, antropologi ja 

kulttuurihistorioitsija, joka on perehtynyt vuoden 2012 ympärille rakentuneeseen 

populäärikulttuuriseen ilmiöön. Tämän luvun alun sitaatti on tästä kirjoituksesta. Hiltunen 

näkee vuoden 2012 viehättävän erityisesti länsimaista ihmistä, jolle institutionaalisen 

kirkon ja kristinuskon perusteiden merkitys on vähentynyt. Hän käy läpi myös eri vaiheita 

historiassa, jolloin tällaiset vuoteen 2012 rinnastettavat apokalyptiset ennustukset ovat 

olleet muodissa. Hiltusen mukaan maailmanlopun odotukset olivat huipussaan 1000 vuotta 

Jeesuksen kuoleman jälkeen. 1900-luvulta hän nostaa atomisodan pelon merkittäväksi 

apokalyptiikan lähteeksi, joka käykin hyvin ilmi 1970-luvun lehdistä. Diskurssianalyyttisesti 

merkittävin osa Hiltusen kirjoituksessa on se, että hän asiantuntijana ei pidä 

uususkonnollisia käsityksiä Mayojen kalenterista millään lailla perusteltuina. Hiltunen 

näkee jopa harmillisena, että uususkonnollisuuden piiristä noussut apokalyptiikka liittyen 

vuoteen 2012 ja mayoihin käy niin hyvin kaupaksi, kun tieteellistäkin tutkimusta asiasta olisi. 

Hänen mukaansa uususkonnolliset näkemykset aiheesta heijastavat aikaa ennen 1960-

lukua, jolloin mayakulttuurista ei vielä tiedetty kovin paljoa. Kirjoituksessa mainitaan 

joitakin esimerkkejä, joita nykytutkimus ei puolla, kuten ajatus siitä, että Mayat olisivat 

olleet rauhaa rakastavia, eivätkä he kävisi sotia eivätkä harjoittaisi ihmisuhreja. Hiltunen 

mainitsee näiden perustuvan vain vanhaan uskomukseen, joka osoittautui myöhemmin 

kauniiksi myytiksi.232 Hiltusen mukaan mayojen kalenterin ideana oli palvella maallisia ja 

poliittisia intressejä isottelevasti niin kuin muissakin vanhoissa kulttuureissa: ”Niinpä 

vuoden 2012 yhdistäminen heidän esoteeriseen supratietoisuuteensa tai profetialistiseen 

universalismiin on yksinkertaisesti hölynpölyä.”233 

 

                                                      

230 Ultra 12/11, 14–15. 
231 Ultra 5/77, 24. 
232 Ultra 2/12, 28–31. 
233 Ultra 2/12, 30. 
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Vuoden 2014 loppupuolen lehdessä on kirjoitus uuteen aikaan liittyvästä elokuvasta, jonka 

teemana on nimenomaan vuosi 2012. Näyttelijä Kytömäki on yksi elokuvan takana olevista 

henkilöistä, joka on artikkelinkin kirjoittanut lehteen. The Beginning of New Era -elokuvan 

kuvausryhmä vieraili Meksikossa vuoden 2012 lopulla, mutta myöntävät kokeneensa 

jonkinlaisen pettymyksen, kun mitään ihmeellisempää tai tapahtunutkaan. Kirjoituksesta 

käy ilmi aito usko ja odotus siihen, että jotain tapahtuisi. Kytömäki kuvailee kaikilla paikalla 

olevilla olleen perhosia vatsassa ja odotukset korkealla. Tästä huolimatta Kytömäki on 

optimistinen uuden ajan alkamiselle edelleen, sanoen, että elämme uuden ajan 

kynnyksellä.234 

 

 

 

4.9. Milloin uusi aika koittaa? 

 

 

Siitä, milloin uusi aika koittaa, ei selvästikään olla yhtä mieltä. Joidenkin mielestä se on jo 

koittanut, joidenkin mielestä se on vasta tulossa. Suurin osa teksteistä mainitsee meidän 

kuitenkin olevan uuden ajan kynnyksellä, ja sen merkkejä on jo nähtävissä.235 Eräs kirjoittaja 

mainitsee, että joidenkin mukaan uusi aika olisi jo alkanut, mutta kirjoittaja itse näkee sen 

vasta olevan tulossa, sillä kaikki tuntuu vielä niin sekaiselta. Tämä uusi aika kuitenkin tulee, 

halusimme tai emme.236 Toisaalta lehdistä nousi esiin näkemys siitäkin, että tässä uuden 

dynaamisen aikakauden kynnyksellä meillä on nimenomaan edessämme valinta, 

lähdemmekö seuraamaan uuden aikakauden henkeä.237  Eräässä kirjoituksessa käytettiin 

hieman runollistakin ilmaisua siitä, että kosmisen kellon viisarit siirtyvät kohti uutta aikaa. 

Kirjoittajan mukaan tämä voidaan selkeästi havaita vanhojen rakenteiden sortumisen 

                                                      

234 Ultra 7–8/14, 33. 
235 Ultra 7/76, 12–13: ”Elämme paraillaan suurten muutosten aikaa, minkä jokainen voi omin silmin nähdä.” 
236 Ultra 11/77, 4–6: ”Nyt sitten olemme tässä Uuden Ajan kynnyksellä, huimien tapahtumien pyörteessä, 
tahdomme tai emme. Joidenkin koulukuntien mukaan Uusi Aika on jo alkanut, mutta kaikki tuntuu kyllä 
vielä niin sekaiselta, että pikemminkin tämän voisi ymmärtää olevan tulevan uuden valmistelua, planeet-
tamme yleinen pesu- ja puhdistusvaihe, kuten esim. Universal Link selittää. Ja tässä työtä riittääkin.” 
237 Ultra 11/77, 23. 
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muodossa.238  Kosmisiin mittakaavoihin viitataan myös sanomalla, että ”galaksimme on 

lopettamassa yhden suurin syklin ja astumassa uuteen.”239 

 

Toisinaan on saatettu antaa jopa ihan tarkkoja päivämääriä uuden ajan alkamiselle. Yksi 

tällainen ennustus on tehty Tiibetissä, jonka mukaan uuden kultaisen ajan olisi pitänyt alkaa 

2.5.1956.240  Mestari Djwhal Khulin mukaan olemme vuodesta 1965 lähtien lähestyneet 

Kalojen ajasta Vesimiehen ajanjaksoon siirtymisen huipentumaa.241 Nostradamuksen, joka 

näissä piireissä voitaneen laskea jonkinlaisen mestarin rooliin, kerrotaan ennustaneen 

tuhatvuotisen valtakunnan alkavan vasta vuonna 2797. Tekstissä ei tarkemmin avata, 

viittaako tämä enemmänkin raamatulliseen ajanjaksoon kuin uususkonnolliseen uuteen 

aikakauteen.242 

 

2010-luvun lehtiin siirryttäessä uuteen aikaan yhdistettiin usein vuosi 2012. Lehdissä oli 

myös kirjoituksia koskien sitä, kun 21.12.2012 ei tapahtunutkaan mitään. Osa oli pettyneitä, 

mutta kaikki silti toiveikkaita tulevaisuuden suhteen. Vuoden 2012 jälkeisissä lehdissäkin on 

kuitenkin julistettu uuden ajan alkaneeksi.243 2010-luvun lehdissä viitataan myös toisinaan 

puhtaasti astronomiaan ja siihen liittyviin laskelmiin. Tällaisissa ennustuksissa ei niinkään 

oteta huomioon ihmiskunnan antamaa panosta, vaan annetaan arvoa enemmän 

tähtitaivaan tapahtumiin. Eräs kirjoittaja mainitsee suurimman osan astronomeista 

sijoittaneen Kalojen ajasta Vesimiehen aikaan siirtymisen vuosien 2011 ja 2012 välille. 

Artikkelissa mainitaan myös French Institut Geographique Nationalin sijoittaneen 

Vesimiehen ajan alkavan vuonna 2011. Ilmeisesti tässä viitataan ihan astrologiseen ilmiöön. 

Kirjoittaja kuitenkin lisää heti perään, että kukaan ei itse asiassa tiedä, milloin tämä 

tapahtuu. Jopa avaruusjärjestö NASA on myöntänyt, ettei tiedä. 244  Aineistoni viimeisin 

maininta uuden ajan ajoittamiseen löytyy vuoden 2015 loppupuolelta. Siinä eestiläinen 

parantaja ja näkijä Lille Lindmäe sanoo: ”Olemme Kultaisen Aikakauden alussa”.245 

                                                      

238 Ultra 4/10, 6. 
239 Ultra 7–8/11, 8. 
240 Ultra 4/77, 14. 
241 Ultra 7–8/78, 18. 
242 Ultra 3/79, 44. 
243 Ultra 7–8/13, 52: ”Kultainen aika on alkanut – Ihmiskunta herää ykseyteen!” 
244 Ultra 7–8/14, 31–32. 
245 Ultra 10/15, 12. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

5.1 Yhteenveto 

 

 

Tutkielmani tutkimuskysymyksenä oli tarkastella uuteen aikaan liittyvää diskurssia, kuinka 

siitä on puhuttu ja miten siihen liittyvää todellisuutta on luotu kirjoitusten kautta. 

Tarkoituksenani oli myös vertailla sitä, onko se muuttunut ajan saatossa jotenkin, ja jos on, 

niin miten. En käynyt kaikkia saatavilla olevia Ultra-lehtiä läpi, vaan valitsin vertailua varten 

ensimmäiset ja uusimmat vuodet. Olen näihin kysymyksiin vastannut Analyysi-luvussa jo 

sitä mukaa, kun vastauksia on löytynyt. Siihen, millaisena uuteen aikaan liittyvä diskurssi 

näyttäytyy Ultra-lehtien valossa, ei ole mahdollista vastata lyhyesti ja ytimekkäästi kyllä tai 

ei tyyppisenä vastauksena. Mutta näkisin, että yleiskuva tulee ilmi Analyysi-luvusta ja 

tekemieni kategorioiden ja niihin kuuluvien kirjoitusten lukumäärien kautta. Myös vanhan 

ja uuden materiaalin vertailua olen samaan tapaan tuottanut pitkin Analyysi-lukua. Jos 

tutkimuskysymykseni olisi koskenut esimerkiksi sitä, että tuleeko uusi aika, tai koska se tulee, 

olisi tähän helpompi vastata yhtenä yhteneväisenä vastauksena. Käyn seuraavaksi läpi 

jonkinlaista yhteenvetoa analyysini tarjoamista tutkimustuloksista. 

 

Kaiken tämän läpi käymäni aineiston perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että uusi aika 

on aihe, joka herättää keskustelua suomalaisen uususkonnollisuuden kentällä. Vaikka 

aineisto tarjoaa aiheesta jotakuinkin niin monta mielipidettä kuin kirjoittajaakin, ei mitään 

varsinaista vastakkainasettelua, ristiriitaa tai väittelyä ollut havaittavissa. Ultra-lehdissä on 

myös lukijoiden postia mukana, ja joskus joku saattaa oikaista tai kritisoida jonkun 

kirjoittamaa tekstiä jostakin aiheesta. Uuteen aikaan liittyvää julkaisujen välistä dialogia ei 

kuitenkaan esiintynyt. Vaikka aineiston tarjoama kuva uudesta ajasta onkin hyvin laaja ja 

siitä löytyy monia eriäviä mielipiteitä, jää aiheesta kuitenkin loppujen lopuksi yllättävän 

yhtenäinen kuva. Kun kaikkia tekstejä tarkastelee yhdessä, on niissä tietynlainen punainen 

lanka havaittavissa. Yhdessäkään kirjoituksessa uutta aikaa tai sen tuloa ei missään 

muodossa vastusteltu tai yritetty estää, vaikka muutamissa kirjoituksissa saatettiinkin 
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kritisoida tämän aiheen ympärille liittyvää kaupallisuutta ja oheisilmiöitä. Näitä kaupallisia 

teemoja en ottanut tässä tutkielmassani huomioon, vaikka niitäkin muistiinpanoihini 

keräsin ylös. Uusi aika -termillä saatettiin ratsastaa esimerkiksi mainostamalla uuden ajan 

ekokauppaa tai tarjoamalla uuden ajan henkisiin tarpeisiin liittyviä koulutuksia. 

 

Uuteen aikaan liittyvää diskurssia tarkastellessa voi sen sanoa ehdottomasti olevan 

odottavaa ja toiveikasta. Niissäkin kirjoituksissa, joihin uuden ajan synnytyskipuihin liitettiin 

erinäisiä katastrofeja, lopputulos nähtiin kuitenkin kaikin puolin hyvänä asiana. Ei olisi 

kaukaa haettua verrata uuden ajan tuloa Jeesuksen toiseen tulemiseen. Jotkut kristityt 

saattavat painottaa sitä edeltävää kaaoksen aikaa, kun toiset sen mukana tulevaa autuutta. 

Tällainen kuva tulee myös Ultra-lehtien perusteella uuden ajan tulemisesta, joskaan kukaan 

ei varsinaisesti painottanut nimenomaan ikäviä asioita. Jotkut eivät maininneet ikävistä 

asioista lainkaan, vaan keskittyivät ainoastaan siihen kaikkeen hyvään, mitä uusi aika tuo 

tullessaan koko ihmiskunnalle, koko planeetalle ja mahdollisesti laajempanakin kosmisena 

tapahtumana. Varsinkin sellaiset kirjoitukset, joissa meidän, planeettamme tai 

ihmiskuntamme, kerrottiin olevan uuden ajan kynnyksellä, olivat pääpiirteittäin positiivisia. 

Tämä voi johtua siitä, että jos uuden ajan tulo edeltäisi erilaisia katastrofeja, olisivat ne jo 

nähtävissä. Kaukaiseen tulevaisuuteen saattaa olla helpompi ennustaa tapahtuvan mitä 

mullistavimpia asioita, kuin nykyhetkeen. Toisaalta, ihmiskunnalle ei ole tuntunut koskaan 

olevan ongelma nähdä tämän hetkisiä asioita tai ongelmia aikaisempien ennustusten 

toteutumisina. Nämä tapahtumat saattavat toisinaan olla joidenkin mielestä hyviä ja toisten 

mielestä huonoja, jos puhutaan esimerkiksi tämän hetkisten valtarakenteiden sortumisesta. 

Toisen vitsaus saattaa olla toiselle unelman todeksi tulemista. 

 

Näkemykset meidän ihmisten mahdollisuuksista vaikuttaa uuden ajan tuloon oli eräs aihe, 

josta ei muodostunut selvää yhteneväistä kuvaa. Joidenkin mukaan uusi aika voi koittaa 

vasta, kun jokainen, tai edes tarpeeksi moni, on panostanut omaan henkilökohtaiseen 

henkiseen kehitykseensä. Yksi esimerkki tästä on aiemmin jo esittelemäni 

transsendenttiseen meditaatioon liittyvä Maharishi-efekti. Aineistosta nousi esille myös 

ajatus, että jokainen henkilökohtaisesti siirtyisi uuteen aikaan kun on siihen itse valmis. 

Suurin osa näkee, että uusi aika tulee itsestään, ilman meidän panostammekin. Tähän 

kuitenkin monesti liittyi ajatus siitä, että esimerkiksi maailmanpalvelijoiden uuteen aikaan 
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liittyvä valmistava työ nähdään merkittävänä ja tärkeänä. Tulee uusi aika sitten itsestään tai 

meidän osallisuuden kautta, tai vaikka sen näkisi jonkinlaisena henkisenä aaltona, joka 

meidän tulee vastaanottaa tai hyljätä, vaikuttaa sen tuleminen kuitenkin jossain muodossa 

vääjäämättömältä. 

 

Ultra-lehdissä esiintyvä diskurssi uuden ajan ympärillä ei sinänsä ole mitenkään yllättävää, 

vaan tuntuu olevan hyvin linjassa laajemman kontekstin kanssa. Samoista asioista, kuten 

ulottuvuuksista, henkisestä kehityksestä, yhteisöllisyydestä ja rakkaudesta puhutaan 

jatkuvasti ylipäätään uususkonnollisuuden parissa. Atlantiksen ajan kultainen aika, jonka 

tässä tutkielmassa rinnastin Vesimiehen ajan tapaiseen uuteen aikakauteen, ei sekään ole 

missään nimessä aihe, joka rajoittuisi vain uuden ajan piiriin. 

 

Kun tutkielmani alussa lähdin selvittelemään, mistä lehdistä löytäisin uuteen aikaan liittyvää 

materiaalia, havaitsin Ultra-lehden sopivan parhaiten aineistokseni. Muista suomalaisista 

uususkonnollisen kentän lehdistä en löytänyt juuri mitään tähän aiheeseeni liittyen. Ultra-

lehden kotisivuilla pystyi hakemaan avainsanoilla aiheita Ultra-lehdistä, mutta sekään ei 

mitään valtavaa määrää keskustelua tästä aiheesta tarjonnut. Epäilinkin jossain vaiheessa, 

että saanko tarpeeksi tarvittavaa materiaalia tutkielmaani varten Ultra-lehdistäkään. Nyt 

aineiston läpikäytyä ja analysoitua voin tyytyväisenä todeta, että materiaalia riitti 

ehdottomasti tarpeeksi. Se vaati kuitenkin jokaisen lehden sivu sivulta selaamisen, sillä 

pelkkien otsikoiden perusteella haravoiden olisi materiaali jäänyt paljon vähäisemmäksi. 

 

 

 

5.2 Ajatuksia jatkotutkimukseen 

 

 

Jatkotutkimusta tutkielmani teemaan liittyen voisi toteuttaa vaikka jopa samoilla 

tutkimuskysymyksillä ja metodeilla muiden lehtien kautta, joko kotimaisista tai ulkomaisista. 

Olettaisin, että mitään dramaattisesti erilaisia tutkimustuloksia ei esimerkiksi 

yhdysvaltalaisista alan lehdistä löytyisi, sillä Ultra-lehdissäkin kirjoitukset perustuvat usein 
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ulkomaisiin lähteisiin. Voisi olla myös mielenkiintoista verrata Ultra-lehdistä saatuja tuloksia 

johonkin tai joihinkin muihin suomalaisiin uususkonnollisiin lehtiin. Ongelma, minkä itse 

ainakin havaitsin, ja mistä syystä päädyinkin Ultra-lehteen, oli että en itse ainakaan löytänyt 

tästä aiheesta tarpeeksi materiaalia muista lehdistä, että olisin niitä systemaattisemmin 

lähtenyt tutkimaan. 

 

Aineistoni ei kattanut lainkaan vuotta 2000, johon liittyen voisi saada luultavasti kokonaan 

oman tutkielman. Uskoisin monen saman teeman liittyvän vuoteen 2000 kuin vuoteen 2012 

tai uuteen aikaan ylipäätään. Uuteen aikaan liittyvää diskurssia voisi tutkia myös 

haastattelujen kautta, jota itsekin ennen tutkielman aloittamista pohdin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

6. KIRJALLISUUS 
 

 

6.1 Lähteet 

 

 

Bednarowski, Mary Farrell 
1989 New religions and the theological imagination in America. Bloomington: 

Indiana University Press. 
 
Blommaert, Jan 
2005 Discourse: a critical introduction. New York: Cambridge University Press. 
 
Heelas, Paul 
1996 The New Age movement – the celebration of the self and the sacralization of 

modernity. Oxford: Blackwell. 
 
Heino, Harri 
1997 Mihin suomi tänään uskoo. Juva: WSOY. 
 
Hjelm, Titus 
2011 Discourse analysis. Teoksessa S. Engler & M. Stausberg (toim.), The Routledge 

handbook of research methods in the study of religion (s. 134–150). New York: 
Routledge. 

 
Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero 
1993 Diskursiivinen maailma: teoreettiset lähtökohdat ja analyyttiset käsitteet. 

Teoksessa A. Jokinen & K. Juhila & E. Suoninen (toim.), Diskurssianalyysin 
aakkoset (s. 17–45). Tampere: Vastapaino. 

 
Juhila, Kirsi 
1999 Tutkijan positiot. Teoksessa A. Jokinen & K. Juhila & E. Suoninen (toim.), 

Diskurssianalyysi liikkeessä (s. 201–252). Tampere: Vastapaino. 
 
Kaler, James B. 
1996 The Ever-Changing Sky: A Guide to the Celestial Sphere. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
 
Karttunen, Hannu & Donner, Karl Johan & Kröger, Pekka & Oja, Heikki & Poutanen, Markku 
2016 Tähtitieteen perusteet. Helsinki: Tähtitieteellinen yhdistys Ursa. 
  
Ketola, Kimmo 
2008 Uskonnot Suomessa – Käsikirja uskontoihin ja uskonnollistaustaisiin liikkeisiin. 

Tampere: Kirkon tutkimuskeskus. 



 

63 

 

 
Metsämuuronen, Jari 
2005 Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä: Gummerus 

Kirjapaino Oy. 
 
Partridge, Christopher. 
2006 Johdanto. Teoksessa: Uusien uskontojen käsikirja – Uudet uskonnolliset 

liikkeet, lahkot ja vaihtoehtoisen henkisyyden muodot. Toim. C. Partridge. 
Suom. Leena Vallisaari. Helsinki: Kirjapaja Oy. 

 
Suoninen, Eero 
1999 Näkökulma sosiaalisen todellisuuden rakentumiseen. Teoksessa A. Jokinen & 

K. Juhila & E. Suoninen (toim.), Diskurssianalyysi liikkeessä (s. 17–20). 
Tampere: Vastapaino. 

 
Taira, Teemu 
2013 The category of ‘invented religion’: A new opportunity for studying discourses 

on ‘religion’. Teoksessa Culture and Religion: An Interdisciplinary Journal, 14:4 
(s. 477–493). Viitattu 5.1.2017. 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14755610.2013.838799. 

 
York, Michael 
2006 New Age. Teoksessa: Uusien uskontojen käsikirja – Uudet uskonnolliset liikkeet, 

lahkot ja vaihtoehtoisen henkisyyden muodot. Toim. C. Partridge. Suom. 
Kanerva Heikkinen. Helsinki: Kirjapaja Oy. 

 

 

 

6.2 Internet lähteet 

 

 
Ultra-lehden WWW-sivusto. <http://ultra-lehti.com/>. 9.1.2017. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14755610.2013.838799
http://ultra-lehti.com/


 

64 

 

6.3 Ultra-lehdet 

 

 

1974 
Ultra 2/74. Matias Päätalo. Tuleeko vuonna 2000 jättiläisufoja? s. 9–10. 

1976 
Ultra 4/76. Ratsumies. Harmageddon ja Kristuksen tulemus. s. 10–11. 
Ultra 5–6/76. Raimo Heiskanen. Tyttö Siriuksella. s. 19. 
Ultra 7/76. Margit Mustapa. Uusi maailmanpalvelijoitten ryhmä - I-kirje. s. 12–13. 
Ultra 7/76. Veikko Syrjänen. Kolmas maailmansota? s. 16–17. 
Ultra 8–9/76. Ilmo Kallio-Soukainen. Telepatia – uusi tiede? s. 4–5, 27. 
Ultra 11–12/76. Ei kirjoittajaa. 50 Rajatiedon yhteisöä. s. 27–28. 
Ultra 11–12/76. J. G. Bennett. Uuden aikakauden johtoaate 2. osa. s. 29–31. 

1977 
Ultra 1/77. Ahti J. Karivieri. Ihmiskunnan tulevaisuus. s. 6–8. 
Ultra 2/77. Rita Castrén-Näre. Röntgenkatseinen parantaja. s. 26. 
Ultra 4/77. Margit Mustapa. Ajatuksesta meditaatioon. s. 14–15. 
Ultra 5/77. Matias. Ultraääniä – Toteutumattomia ennustuksia. s. 24. 
Ultra 5/77. Anja Remitz. Meditaatio eli mietiskely III osa. s. 25–28. 
Ultra 5/77. Pertti Niskala. Ajankuvia. s. 21, 29–30. 
Ultra 7–8/77. Ei kirjoittajaa. Uutisia maailmalta – ’Uutta aikaa’ valmistellaan – 
festivaali Lontoossa. s. 22. 
Ultra 7–8/77. Veikko Syrjänen. Harmageddon. s. 23. 
Ultra 7–8/77. Reino Lehtinen. Uuden Ajan lähettiläät Suomessa. s. 28–29. 
Ultra 10/77. VTM. Juho Tenhiälä – Poliitikko ja ufotutkija. s. 6. 
Ultra 10/77. Tuuli Reijonen. Kasvoja: Uuden ajan sanansaattaja Grete Ahlberg. s. 7. 
Ultra 11/77. Rita Castrén-Näre. Työn merkitys Uudessa Ajassa. s. 4–6. 
Ultra 11/77. K. O. Schmidt. Maailmankaikkeus meissä. s. 23–24. 
Ultra 12/77. Ei kirjoittajaa. Leo Mellerin ajatuksia raja-alueelta. s. 14–15. 
Ultra 12/77. Rita Castren-Näre. Työn merkitys Uudessa Ajassa II osa. s. 22–24. 

1978 
Ultra 3/78. Ei kirjoittajaa. Viimeisten aikojen kynnyksellä. s. 4–7. 
Ultra 3/78. Juhani Heikkinen. Transsendenttinen mietiskely II osa. s. 10–11, 29–30. 
Ultra 5/78. Ei kirjoittajaa. Viimeisten aikojen kynnyksellä? s. 10–13. 
Ultra 7–8/78. Margit Mustapa. Vuodesta 1966 vuoteen 2025 A. D. s. 18–19. 
Ultra 9/78. Rita Castrén-Näre. Raja-alueen kesätapahtumia. s. 8–11. 
Ultra 10/78. Rita Castrén-Näre. Meedio Torsten Holmqvist näkee ja opettaa. s. 8–9. 
Ultra 10/78. Väinö Kopponen. Gurdjieff ja uusi maailmankuva II osa. s. 12–13, 29. 

1979 
Ultra 3/79. Tutkija. Kirjeitä – Nostradamuksen ennustukset. s.22, 44. 
Ultra 9/79. Elämmekö henkisen rappion aikoja? s. 21–22, 26. 

2010 
Ultra 1/10. Mainos. UFO-Konferenssi: Kosminen tietoisuus ja 2012 muutokset. s. 1. 
Ultra 1/10. Päivi Kaskimäki. Elokuva vuodesta 2012. s. 5. 
Ultra 1/10. Mai Niemi. Luomakunta herää – Muinaiset legendat ja voimapaikat 
heräävät eloon. s. 11–13. 



 

65 

 

Ultra 2/10. Tuula Pelttari. Henkilökohtaiseen valaistumiseen ylösnousseiden 
mestareiden johdolla – Elisabeth Clare Prophetin henkinen perintö. s. 29. 
Ultra 2/10. Mainos. Ultrapäivät 2010. s. 39. 
Ultra 3/10. Pekka Tamminen. Uusi tietoisuus muuttaa ihmisen kosmiseksi 
kansalaiseksi. s. 6–13. 
Ultra 4/10. Erkki Lehtiranta. Kosmos puhuu, kuuleeko ihminen? – aikamme 
astrologisista trendeistä. s. 6–11. 
Ultra 5–6/10. Pekka Tamminen. Olemme matkalla galaktiseen itseen. s. 12–19. 
Ultra 7–8/10. Mainos. Vuosi 2012 ja sen jälkeen. s. 51. 
Ultra 9/10. Erkki Lehtiranta. Vesimies kutsuu – oletko valmis? s. 10–13. 
Ultra 9/10. Tuula Pelttari. 2012 …ja sen jälkeen. s. 24–27. 

2011 
Ultra 1/11. Sven-Olof Jakobsson. 2012 – tuhon vai toivon vuosi? s. 16–19. 
Ultra 2/11. Pekka Tamminen. Uuden ajan tietoisuuden jäljillä – Suuren syklin päätös. 
s. 24–28. 
Ultra 4/11. Saku Mättö. Maailmanopettaja Maitreya tulee opettaakseen koko 
ihmiskuntaa. s. 30–33. 
Ultra 7–8/11. Seija Nurmi. Atlantiksen nousevat energiat. s. 6–11. 
Ultra 7–8/11. Kimmo Ketola & Jussi Sohlberg. Tutkijat kartoittavat henkisiä 
virtauksia. s. 27–28. 
Ultra 9/11. Päivi Kaskimäki. Mayojen tutkija ja visiönääri José Argüelles. s. 20–21. 
Ultra 9/11. Heljä Vasara. Vanhat säännöt eivät päde uuden ajan lapsiin. s.32–33. 
Ultra 9/11. Ei kirjoittajaa. Lukijan postia – Kuka perustaisi yhteisön? s. 36. 
Ultra 10/11. Pekka Tamminen. Siunatun salaisuuden ytimessä – Vuosituhannen 
vaihteen suuri muutos. s. 12–15. 
Ultra 11/11. Timo Teide. Lopun ajoista uuteen alkuun – Katsaus Kryon sarjaan. s. 27–
29. 
Ultra 12/11. Marko Kananen. 11. hetki ja 2012. s. 3. 
Ultra 12/11. Ilona Kanto. Uusi alku koittaa. s. 14–15. 

2012 
Ultra 1/12. Seppo Ilkka. Jätämmekö dualismin? s. 20–23. 
Ultra 1/12. Suvi Bowellan. Uuden ajan parisuhde. s. 32–34. 
Ultra 2/12. Marko Kananen. 2012 alkoi epäonnisesti. s. 4. 
Ultra 2/12. Juha Hiltunen. Ilmiö nimeltä vuosi 2012. s. 28–31. 
Ultra 3/12. Raimo Poutanen. Kallis aarteemme Alva. s. 16–19. 
Ultra 5–6/12. Marko Palojärvi. Plejadien sisaret – 2012 ja ihmiskunnan tulevaisuus. 
s. 25. 
Ultra 5–6/12. Tuula Pelttari. Sydämen syvyydestä – Anette johdattaa tielle 
korkeampaan tietoisuuteen. s. 28–30. 
Ultra 7–8/12. Kimmo Ketola & Jussi Sohlberg. Tähän Ultran lukijat uskovat – 
Vaihtoehtoinen henkisyys lukijatutkimuksen valossa. s. 10–13. 
Ultra 7–8/12. Vesa Iitti. Olemmeko uuden henkisen aikakauden äärellä? s. 30. 
Ultra 10/12. Mainos. Siirtyminen kultaiseen aikaan vuonna 2032. s. 39. 
Ultra 12/12. Päivi Kaskimäki. 2012 – Tietoisuuden evoluutio syklin taitteessa. s. 6–9. 

2013 
Ultra 7–8/13. Päivi Kaskimäki. Uusi aika uudet laulut. s. 6–12. 
Ultra 10/13. Hannamari Mäkelä. Viljakuvioiden viestit. s. 12–17. 

 



 

66 

 

2014 
Ultra 1/14. Seppo Ilkka. Uuden ajan luojat. s. 6–9. 
Ultra 2/14. Jaakko Närvä. Kirjakatsaus – Tapani Koivula – Kosminen kosketus. s. 33–

34. 
Ultra 2/14. Mikko Taskinen. Uuden aikakauden ensimmäiset vuodet – Korkeimman 
Viisauden sanomaa ihmiskunnalle. s. 41. 
Ultra 3/14. Heljä Ora. Enkelten huuma Dianan seurassa. s. 6–9. 
Ultra 3/14. Raimo Poutanen. Uuden Taivaan ja Maan luominen. s. 30–33. 
Ultra 7–8/14. Aulis Muhonen. Näkymättömät energiat – Pyörrepaikat, tähtiportit ja 
ley-linjat. s. 28–32. 
Ultra 7–8/14. Tuomas Kytömäki. Elokuva Uuden ajan alusta. s. 33. 
Ultra 9/14. Ei kirjoittajaa. Mainos Hengen ja Tiedon messuista teemalla Kultainen 
Aikakausi. s. 1. 
Ultra 9/14. Alvari Mattilainen. Avartuva ihmiskuva – Uusi henkisen kehityksen 
järjestö. s. 34–35. 
Ultra 11/14. Marko Kananen. 40 vuotta Ultraa! s. 4. 
Ultra 11/14. Aulis Muhonen. Yhteinen tietoisuutemme – Olemmeko matkalla kulta-
aikaan? s.28–31. 

 
2015 

Ultra 1/15. Ei kirjoittajaa. Juha Korhonen: Ihmisen kultainen kirja. s. 2. 
Ultra 5–6/15. Lucia Grail. Maan Heräminen – Järjestyksen palauttaminen kaaoksen 
maailmaan. s. 6–10. 
Ultra 10/15. Kaija Aho. Lille Lindmäe sai pyynnön avata pyramidienergioita. s. 12–
15. 


