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- kanssakulkija tiettömällä tiellä

Orvo Raippamaan
(22.8.1907 - 20.9.1976)
jäljellejääneet luento- ja
lehtitekstit on nyt koottu
kirjaksi Tiettömällä tiellä matkaseuraa totuuden etsijöille, uusien sukupolvien
totuuden etsijöille luettavaksi. Niiden keskeisin
sanoma on ajaton. Niinpä
ne ovat nyt, 37 vuotta
hänen kuolemansa jälkeen,
yhä yhtä ajankohtaisia.
TEKSTI MARKKU SIIVOLA

O

rvon kirjoitukset kertovat
ihmisen tajunnasta ja hengen olemuksesta, uskonnoista ja muista ideologioista, moraalista, ihanteista, rakkaudesta, hyvyydestä, kauneudesta, erilaisista todellisuuden ymmärtämispyrkimyksistä, harjoitteista ja menetelmistä ja näihin jokaiseen kätkeytyvistä
vaikeasti havaittavista rajoituksista ja
umpikujista. Näitä aiheita käsittelevis14
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tä, alunperin suomenkielellä kirjoitetuista teksteistä ovat hänen tekstinsä
syvimmälle porautuvia, riippumattomassa vapaudessaan kaikkia filosofisia joukkoideologioita, tunnettujakin,
korkeatasoisempia.
Orvo kuului Suomen Parapsykologiseen Tutkimusseuraan vuodesta
1949 kuolemaansa saakka ollen Seuran hengen merkittävin yhdistävä tekijä. Parapsykologian hän tunsi tuolloin eniten mahdollisuuksia omaavaksi tiedonalaksi, jonka puitteissa
oli mahdollista kertoa järjen ja intuition yhteistyön tärkeydestä, alueeksi
ilman traditionaalisten tieteiden rajoittavia viitekehyksiä ja tutkimustabuja,
silti yhtään hylkimättä järjen tärkeyttä.
"Se on juuri järki, joka sanoo meille
totuuksista suurimman, nimittäin sen
ettei järki riitä. Järki on koneisto jota
ilman ymmärrys ei toimi, ja ymmärrystä vailla ei järki ole mitään. .... Ratio eli järkitiede muuttuu intellektuaalisen tietämyksen ansiosta intelligenssiksi ja sen avulla ymmärtämykseksi
ja lopulta intuitiiviseksi oivallukseksi. Kun tämä aste on saavutettu, alkaa
todellinen sisäänpäin kääntyminen."
Toisaalta hän tiesi hyvin, kuinka
hengen ahtauden ilmennykset eivät
parapsykologiankaan tutkijoiden ja
harrastajien piirissä ole sen harvinaisempia kuin muillakaan elämäntutkimuksen alueilla.
"Kaikkein vaikein parapsykologisen tutkimuksen jarru ei ole edes sensaatiokirjallisuus, vaan se määrätty

akateeminen ennakkoluulo, joka uskoo älyyn kuin pukki sarviinsa, eikä
näe, että todelliseen ymmärrykseen
tarvitaan muitakin osatekijöitä kuin
järki."
Seura on yksi valtakulttuurin totuuskäsitysten muurin läpi johtavista
rajatiedon asemista, joiden kautta totuuden etsijöiden saattaa olla hiukan
helpompaa aloittaa vaelluksensa kohti oman itsensä salaisuutta.

Rajatiedon etsijän kehityskaari
"Rajatieto käsitetään usein paranormaaleita ilmiöitä koskevaksi informaatioksi, mutta rajatietoon kuuluvat olennaisesti myös henkinen, filosofinen ja hengellinen toiminta", määrittelee Rajatiedon yhteistyö ry tuon
käsitteen.
Juuri meille, näkymättömän todellisuuden totuudenhaluisille etsijöille,
oli Orvolla eniten annettavaa.
Rajatiedon henkiseen sektoriin hakeutuva on ensi vaiheessa kyllä jo irtautunut aistimaailmaansa tarkimpana todellisuutena pitämisestä, mutta
on vielä kovin epävarma mihin suuntaan elämäntutkimuksissaan edetä.
Siinä vaiheessa hän on helppoa saalista omia kehitysmuunnelmiansa tarjoaville hengen myyntimiehille.
"...toisaalta ihminen haluaa totuutta kuin kissa kuumaa puuroa, kiertää
sen ympärillä, mutta ei uskalla kajota siihen. Niinpä ihminen on keksinyt
lukemattomia epäsuoria teitä totuu15

Keskustelut Orvon kotona kestivät usein aamuun saakka.

teen. Siten on syntynyt melkein määrättömästi uskontoja, jotka kaikki ilmoittavat olevansa teitä totuuden alkulähteille. .... Kaikki vetoavat heille
itselleen ymmärrettäviin elämysarvoihin. Vain harvat käsittävät että elämys
on jokaiselle ihmiselle eri arvoinen."
Etsijämme saattaa uteliaana selata
Orvonkin tekstejä, mutta ei löydä niistä - päinvastoin kuin valtavirran totuudenmyyjien tuotteista - mitään henkisen polun menetelmää, jota harjoittaa.
Seuraavassa vaiheessa hän jo vaistoaa, että ratkaisu löytyy vain oman
itsen sisältä, mutta ei vielä erota mikä
on hänen omaa, muodoista riippuma16

tonta intuitiivista varmuuttaan, mikä
ulkopuolisten ideologioiden hänessä
synnyttämiä ajatusmuotoja. Niinpä
hän ei vielä malta olla tavoittelematta omien ajatuskuvioidensa kehittelemiä päämääriä. Hän jatkaa meditaatiomuodosta ja rukouspiiristä toiseen, kaikkihan ne kuvaavat vastauksen löytyvän vain oman itsen sisältä.
Niinpä hän etsii edelleen auktoriteetteja ja menetelmiä, jotka tarjoaisivat
vaivattomimman tien häneen itseensä.
"Me harhailemme sananjulistajan
luota sananjulistajan luo ja tarraudumme selityksiin - sanoihin jotka tilapäisesti tyydyttävät meidän pyyteitämme."

Vihdoin hän saattaa tuntea löytäneensä itselleen sopivan hengenharjoitusmuodon.
"Ihminen, luullessaan olevansa totuuden etsijä on todellisuudessa mielenasenteen etsijä. Hän etsii muotoja,
jotka soveltuvat hänen tavoitteihinsa
ja siten hänestä tulee muotojen palvoja koska ne tukevat hänen pyyteitään, rauhoittavat hänen mieltään, joten mielenasenne muodostuu hänen
pyyteittensä mukaiseksi. Mieli tulee
siten pelastetuksi, mutta totuus ja siten
todellisuus jää saavuttamatta."
Lukuisa joukko tyytyy tähän.
"Harhaan joutuneita ovat ne, jotka
alunalkaenkaan eivät ole olleet aitoja vaan he ovat ohjelma- eli menetelmäihmisiä. Heille on olemassa (koska he itse ovat niin tahtoneet) lukematon määrä ohjelmia joiden vietävissä he kuvittelevat harjoittelevansa
epäitsekkyyttä, puhtautta, hyvyyttä
ja koko maailman kansojen parantamista. Heille virheistä luopuminen ja
paremmaksi tuleminen on kehityksen
alaista määrätyn menetelmän mukaan
terveeksi tulemista."
Aito totuuden etsijä ei voi tämänkaltaisiin viiteryhmänsä yhteisellä uskolla ja menetelmillä ylläpidettyihin
ohjelmallisiin mielenasenteisiin enää
tyytyä. Häntä kalvaa edelleenkin tunne jostain olennaisemmasta. Hänen totuudellisuutensa johdattaa hänet aina
takaisin omalle tielleen ulkoisten houkutusten teiltä harhailemasta.
"Ei pidä luulla, että totuus on niin
halpahintainen, että se on keinoilla
saavutettavissa. Yhtä vähän kuin kehoittamalla voi oppia rakastamaan,
yhtä vähän systeemeillä voidaan saavuttaa sellaista, joka on kaikkien systeemien tuolla puolen. ... ei mikään ole
niin pätevä totuuteen pyrkimisen keino kuin totuudellisuus."
Niinpä etsijä jatkaa matkaa, kyllä
jo tietäen että sisäistä totuutta ei voi
tavoittaa minkään ulkoisen ohjelman
avulla, puhuivatpa ne vaikka kuinka
kauniisti - ja sinänsä aivan oikein - sisäisen vastauksen löytymisen tärkeydestä. Tässä vaiheessa hänelle alkaa
seljetä myös miksi Orvon tekstit eivät häntä jo paljon aiemmin voineet
puhutella.

ta ole olennainen, olipa suunta sitten
ulos tai sisäänpäin. Hän huomaa itsensä; pyrkijän, olevan se varsinainen
ongelma ja pyrkiminen eräs sen monista pyyteistä. Hän lukee kertomuksia valaistumisista, syvistä henkisistä
oivalluksista, jotka todistavat mielen
kuolemisen välttämättömyydestä ennen kuin todellisuus voi pyrkijälleen
avautua.
Nyt hän on jo irtautunut hengenoppien pinnallisemmasta valtavirrasta,
ja keskittää pyrkimyksensä itsestään
eroon pyrkimiseen, joka pyrkimys
pyrkimyksestä pois on mielen keksimä ovela keino välttää oma kuolemansa yrittämällä salakuljettaa itsensä (sen jota luulee itsekseen) siihen tilaan jossa itseä ei ole. Näin hän vain
vahvistaa pyrkimistä tavoitellen pyrkimättömyyttä kuin koira häntäänsä.
"Mieli, joka on pyyteitten kasautuma, joutuu tuskatilaan, keksii uuden
keinon ja pyrkii pyyteettömyyden tilaan. Tämä valhepyyteettömyys on
pyyteellisen mielen viimeinen oljenkorsi."
Jos etsijämme on tiukan totuudellinen, lopulta loppuvat hänen keinonsa,
toivonkipinänsä sammuu, oljenkorsi
katkeaa, piirileikki pysähtyy.
"Ei ole muuta tietä kuin tiettömyys.
Se tahtoo sanoa: on luovuttava luopumisen aatteista. Luopumisen aatteet ja
luopumisen vastaisetkin aatteet ovat
vain sokkeloita joihin mieli tarrautuu
ja elää entistä turvallisemmin."

Mahdottoman mahdollisuus
Juuri tässä mahdottomuudessa piilee hänen mahdollisuutensa aatteiden ja vasta-aatteiden vankilasta vapautumiseen.
"Tämän kaiken jälkeen, kun enää ei
jää mitään mahdollisuutta, jää jäljelle:
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Piirileikki
Lukemattomien turhautumisten kautta hänelle valkenee, että hänen pulmansa ratkaisu ei ole hänen tahtonsa,
toiveensa eikä pyrkimystensä alainen.
Hän huomaa, ettei pyrkimisen suunULTRA 3/2014

ei mitään mahdollisuutta. Omituista
kyllä, se on ainoa oikea, ainoa pätevä
mahdollisuus."
Kun hän vihdoin tunnistaa totuuden etsimisensä olleenkin vain pakenemista omasta todellisesta itsestä
pois kohti oman mielensä keksimiä
projektioita; virvatulia, joita hän on
ulkopuolisen maailman sekoittavan
vaikutuksen vuoksi luullut tavoittelemisen arvoisiksi. Hän tajuaa nyt pulmansa ratkaisun täydellisen mahdottomuuden. Hän ymmärtää että vain
tuon mahdottomuuden havaitsemisen kautta on tullut mahdolliseksi se
mahdollisuus, jota hän niin turhaan
niin kauan oli ulkoisen maailman umpikujilta etsinyt.
"Avautumisen hengellä tarkoitan
sitä tilaa, jossa kaikki entiset sillat on
jo poltettu."
Nyt hän ei enää heijasta kuuna auringon lainavaloa, vaan säteilee itse.
Vasta siinä tilassa hän voi luopua ostosretkistään hengen kauppakujille,
antautua vain oman itsensä varaan
valmiina kohtaamaan ainoan todellisen mahdollisuutensa, löytämään
kaikkien henkisten harjoitusten tuolla puolen piilleen oman vastauksensa
ja vapautensa, oman tuntemattomuutensa mysteerin, jonka...
"...tietää vain korkein jumala korkeimmassa taivaassa - ehkei hänkään!"
Tietoa ja tukea kaipaava etsijä saattaa vallan masentua kaikista näistä Orvon kuvaamista esteistä. Mutta olisiko
sitten parempi että voisi esteettömästi
kävellä itsensä umpikujaan?
"Ihanne, joka on asetettu liian korkealle, johtaa siihen ettei koskaan opi
vaatimaan itseltään, vaan etsii opettajan ja viisaan, joka antaa hänelle valmiit ohjeet. Ihminen, joka tottuu aina
luottamaan itseänsä viisaampaan ei
lopulta koskaan löydä riittävän arvo-

< Orvo oli totuudellisin ihminen jonka olen
tuntenut, Markku
Siivola sanoo.
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kasta yritysaihetta oman ymmärryksensä viisaudella."
Orvon kuvaama mahdollisuus on
mahdollisuuksista suurin - alati läsnä oleva umpikujaton mahdollisuus.
Mutta eikö lopputulokseen päästä
vain kehityksen kautta? - Kyllä ja ei:
"Me kehitymme huomataksemme
kehittymisen turhuuden tai ainakin
sen epäoleellisuuden. Kehittymiselle
välttämätön tulos on nähdä kehityksen
sivuseikallisuus: tulla päämäärään ja
ymmärtää, ettei mitään päämäärää ole.
Se edistys, jota me viemme eteenpäin
uskoen siihen maailmaan, jossa onni,
autuus, täydellisyys on joskus saavutettavissa, on se sama edistystila, jonka me jokainen jo tänään olemme saavuttaneet, jos vain ymmärrämme, että
kehityskaaremme mikään ajankohta ei
ole lähempänä totuutta. Kokemuspohja määrää hetken, ja kuitenkin se hetki
on aina läsnä, sillä kokemus, kehitys
ei ole mitään muuta kuin vaikeuksien vaihteluja minäisyyden [sen jonka valvetilassa koemme itseksemme]
antautumiseksi.
Kyseessä ei ole siten minkään totuuden löytämisestä kehityksen päätepisteenä, vaan antautumisen hetkellä kehittymistoiveemme jarrusta irti
päästämisestä.
Orvo on saattanut olla etsijällemme
matkaseuraa - ei matkaopas! - joka on
matkan varrella läpi rajatiedon kertoillut viekoittelevan kauniiden ja ylevien
ihanteiden eksyttävistä tienviitoista,
jotka turhaan ovat viivyttäneet hänen
paluutaan omalle viitattomalle tielleen
päivätajuntaisen rajatiedon piirin tuolle puolen, jossa hän, tuntematon, on
ollutkin jo aikojen alusta.
Viimeistään silloin on aika hyvästellä Orvokin.

Kirjassa oleva
oma johdantoni Orvon poikkeuksellisesta
elämästä sekä
esipuhe ja kirjan
sisällysluettelo
on nähtävissä
kotisivullani siivola.org/orvo/.
Tämä kirjoitukseni on täydennystä siihen.
Lainaukset ovat
Orvon kirjasta.
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Orvo Raippamaa kertoi
perusteellisesti omista ja
äitinsä parapsykologisista
kokemuksista Jaana-lehden
haastattelussa (1/1971).
TEKSTI TAPANI KOIVULA

"

Orvo Raippamaa

KOKIJA
JA NÄKIJÄ
sukuperintönä
18

Harrastan kaikkea mikä viittaa
ns. yli-inhimilliseen", Orvo kertoi toimittaja Soma Hallakorvelle.
"Mutta olen realistinen mystikko,
jolla tarkoitan sitä, että en perusta käsityksiäni uskoon, vaan kokemuksen
kautta saatuun ymmärrykseen ja tietysti kaikkeen siihen minkä voi saavuttaa tiedon avulla. Minulla on paljon
todistuksia siitä että ihmisen viisi aistia on vain pieni osa koko ihmisestä."
"Äitini oli selvänäkijä ja äitini äidin
äiti vanhan kansan käsityksen mukaan
tietäjä ja ihmeparantaja, jonka luona
kävi ihmisiä Ruotsista ja Norjasta asti.
Minun omat vanhempani olivat tavallisia kirkkokristittyjä. Etenkin isäni oli
suorastaan ahdasmielinen uskovainen.
Siksi äitini pyrki salaamaan kykynsä,
sillä isäni mielestä sellainen oli pahan
hengen palvelua. Vasta isäni kuoleman
jälkeen äitini vapautui pelostaan ja alkoi seurustella henkien kanssa."
"Joskus äidin ennustukset tapahtuivat kuin ohimennen ikään kuin niitä
ei olisi vakaviksi tarkoitettukaan. Kerrankin häntä tuli kadulla vastaan mies,
jonka mentyä ohi äiti tokaisi: ´Niin menee tuokin mies ohi kuin viimeistä päivää!´ Seuraavana päivänä mies kuoli.
Tietenkin voi tässä yhteydessä puhua
sattumasta, mutta kun niitä sattumia
tapahtuu yhtenään, ei voi muuta kuin
löytää niissä mielekkyyttä."

Ennalta nähty onnettomuus
Raippamaan ontuminen ja kepin
käyttö johtuivat junan alle jäämisestä
15-vuotiaana nuorukaisena. Sekä Orvo
itse että hänen äitinsä näkivät onnettomuuden etukäteen.
"Olin 5-vuotias nähdessäni ensimmäisen enneunen. Jo silloin olivat uneni värikkäitä ja voimakkaita. Näin leveän asfalttikäytävän, jonka molemmin puolin oli lehmiä. Kaupunkilaispoikana en ollut koskaan aikaisemmin
käynyt navetassa, joten en voinut sitä
tunnistaa. Kuulin kettinkien kalinaa ja
ULTRA 3/2014

kaukaa läheni kainalosauvojen varassa olento, joka toisti koko ajan mystillisesti sanoja: ´Kytkeimiä!´ Kun olento
saapui lähemmäksi, näin kauhukseni,
että siinä olin minä itse. Heräsin tuskalliseen oloon, ja tiesin, että 15-vuotiaana vasen jalkani menisi poikki,
kuten oli ollut tuolla unen olennolla."
"Vieraillessani 11-vuotiaana ensi
kerran äidin sukulaisten luona Pohjanmaalla menin navetan ovelle ja karjapiikojen hämmästykseksi jouduin
transsitilaan. Tässä oli uneni näyttämö
ja tässä sain myös selityksen uneeni,
jota en ollut täysin ymmärtänyt. Nyt
minulle selvisi, että unessani näkemäni lehmät tarkoittivat ihmisiä, koko ihmiskuntaa, ja että kytkeimet tarkoittivat uskontoja, poliittisia puolueita ja
yleensä kohtaloita, joihin ihmiset ovat
kahlehdittuja."
"Myös äiti oli nähnyt enneunen siitä, että jäisin junan alle. Eräänä iltana
äiti istui parsimassa sukkiani ja sanoi,
että vasen jalkani menisi polven alapuolelta poikki."
"Minulla oli myöhemmin Mikkelissä muuan ystävä, jolla oli selvänäkijän taipumuksia. Hänellä oli valokuvausliike, ja kuvia retusoidessaan hän
ennusti minulle joka päivän tapahtumat kolmen kuukauden ajalta eteenpäin. Kirjoitin muistikirjaan huolella
joka päivän tärkeimmät tapahtumat,
ja suurin osa niistä toteutui."
"Kun isäni kuoli, ja äiti joutui yllättäen huolehtimaan suuresta perheestä, isä auttoi häntä omituisella tavalla.
Äitini kuuli hänen neuvonsa kahden
vaikeimman vuoden ajona. Jouduimme taloudellisiin vaikeuksiin, omakotitalo oli myytävä, ongelmia oli paljon. Isän ääni kuului ikään kuin äidin
päässä, ja se auttoi häntä tosiaan tekemään oikeat taloudelliset ratkaisut,
jollaisiin hän oli tottumaton. Kahden
vuoden päästä isän ääni ilmoitti äidille eräänä iltana, että huomenaamulla
kello 6 herätän sinut, jonka jälkeen en
enää puhu sinulle. Menen kauas pois.
Ja niin tapahtui."
"Kerran isän ääni ilmoitti, että äitiä
tulisi kosimaan kulkukauppias. Näin
tapahtui. Äiti koki heidät kuitenkin niin
erilaisiksi luonteiltaan, ettei suostunut,
vaikka saikin mieheltä kultakorun."

Merkillinen yhteys
koulukaveriin
Äidin kuoleman saivat tietää etukäteen kuukauden tarkkuudella sekä
Orvo että äiti itse. Orvolle tärkeä henkinen kokemus liittyi äidin kuoleULTRA 3/2014

Orvon hiilipiirros Suursaaresta vuodelta 1932

maan. Kokemus koski myös samana
päivänä kuollutta Yrjö Männistöä, Orvon kansakoulukaveria, jota hän ei ollut tavannut 17 vuoteen. Tapaukseen
liittyi outoja sattumia, jotka Orvo koki
yläkerran järjestämiksi.
Taiteilijana Orvo oli päättänyt tehdä kuolleen äidin kasvoista kuolinnaamion. Äidin ruumis oli vielä Helsingissä, mutta se oli päätetty haudata Viipuriin. Kaupassa harjoittelija oli
myynyt Orvolle kipsin sijasta liitujauhoa, joka tarttui äidin kasvoihin. Orvo
ei ehtinyt poistaa sitä kokonaan, kun
ruumista jo tultiin hakemaan, jotta se
ehtisi Viipurin junalle. Oli tiistai-päivä.
Torstaina Orvo joutui transsitilaan,
jossa koki ensimmäisen ruumiista irtautumisensa. Hän pelästyi, ja palasi saman tien kehoonsa, mutta irtautui siitä uudelleen. Hän siirtyi toiseen

maailmaan, jossa oli ihanan kesäinen,
pehmeä ilma, ilman tuulen virettäkään.
Ympärillä oli kreikkalaisten temppeleiden kaltaisia rakennuksia. Orvo joutui
kahden valkopukuisen miehen kuljettamiin vaunuihin, ja hänet vietiin
temppeliin. Siellä hän kohtasi täysin
elävän näköisenä koulutoverinsa Yrjö
Männistön. Enää hän ei ollut koulupoika, vaan kolmekymppinen mies,
kuten Orvokin. Samassa paikalle ilmestyi myös Yrjön ottoisä, joka näytti
heitäkin nuoremmalta - ilmeisesti siksi, että hän oli kuollut nuorena.
Hyvin todelliselta tuntuneen transsiunen jälkeen Orvo matkusti Viipuriin, koska halusi puhdistaa loputkin
liitujauhosta äidin kasvoilta. Viipurin
ruumishuoneella Orvo havaitsi äitinsä
ruumiin vieressä toisenkin haudattavaksi valmiin ruumiin. Jalassa oli ni19

milappu: siinä makasi Yrjö Männistö!
Orvo tulkitsi kokemuksen siten, että
keuhkokuumeeseen kuollut koulutoveri - huomattuaan Orvon äidin vieressään - oli ottanut telepaattisesti yhteyden Orvoon. Ehkä kiitollisena siitä,
että Orvo oli koulupoikana ilahduttanut häntä lukemalla Raamatun kertomuksia, Yrjö halusi todistaa Orvolle,
että elämä jatkuu kuoleman jälkeen.
Nuorempana Orvo yritti painostaa ystäviään uskomaan parapsyykkisiin ilmiöihin ja opetteli transsiin vaipumista tietyllä hengitystekniikalla.
Kokeilun yhteydessä Orvo tunsi vaipuvansa syvälle maan alle. Kokemus
oli pelottavan ahdistava. Syvyyksissä
ääni antoi varoituksen: "Älä huolehdi
materialistiveljistäsi. He ovat tietämättömyydessään kyllin viisaita." Pitkän
ponnistelun jälkeen Orvon onnistui
päästä takaisin kehoonsa.
Orvo kommentoi kokemustaan
haastattelussa: "Nyt tiedän, että se on
väärin. Jokaisella olkoon vapaus ajatella juuri niin kuin haluaa. Jokainen
saa tiedot silloin kun on kypsä niitä
vastaanottamaan, eikä niitä saa hänelle keinotekoisesti syöttää. Ja parapsykologiaa on tutkittava, eikä tehtävä siitä jonkinlaista uskontoa. Kaikki
dogmit ovat pahasta."

Sota-ajan
toteutuneita ennustuksia
Orvo kertoi myös sotaan liittyvistä ennustuksista, joita oli tullut sekä hänelle että äidille:
"Äiti näki sodan jo 30 vuotta ennen
sen syttymistä. Olimme käymässä äidin kotipaikkakunnalla, kun hän sanoi: ´Tuossa talossa tulemme asumaan
koko vuoden, jos ovesta astuu rokonarpinen emäntä kannu kädessään.´
Pysähdyimme portille odottamaan, ja
äidin kuvailema emäntä astui tosiaan
ovesta kannu kädessä. Ja me asuimme
talossa sotaa paossa vuoden.”
"Oma enneuneni oli suurelta osalta
symbolinen, enkä tajunnut sen merkitystä ennen kuin paljon myöhemmin.
Maa oli paksun lumen peitossa ja hangella oli appelsiineja pitkässä rivissä,
mikä symbolisoi sitä että ruokaa ja vitamiineja riittäisi. Sitten olin yhtäkkiä
kadulla ja näin olennon, joka osoitti
taivasta ja sanoi: ´Katso!´ Olento siirtyi
taakseni ja sanoi: ´Sota riehuu jo tuolla taivaalla ja sotilaat marssivat pian
täällä.´ Ei minua voi kuitenkaan sanoa
varsinaiseksi selvänäkijäksi. Minussa
ei ole valmiiksi herkkyyttä mennäkseni transsiin silloin kun haluan ja näh20

däkseni mitä muille tapahtuu. Kaikki
on sattumanvaraista. Voin myös irtautua ruumiistani ja vaeltaa välillä muualla, mutta sitäkään, milloin se tapahtuu, en voi itse määrätä."
"Minulla on kuitenkin voimakas näkemys siitä, että tulossa on suuri henkien taistelu. Kaikki uskonnot, kaikki
lahkot, kaikki yksilöt pirstoutuvat siten, etteivät ymmärrä toisiaan. Pirstoutumista jatkuu niin pitkälle, ettei
yksilöidenkään välillä ole mitään yhteistä. Kaikki tämä johtaa lopulta sellaiseen tuskatilaan, että ihminen oppii
vihdoin hyväksymään lähimmäisensä,
vaikka tämä ajattelisikin toisella tavalla kuin hän itse."

Mystinen avioliitto,
"tähtiin kirjoitettu"
Orvo näki tulevan vaimonsa Hannelen
jo koulupoikana. Hän tiesi, että näyssä
parvekkeella seisovasta naisesta tulisi
hänen vaimonsa. Sama oudonnäköinen parveke kuin lapsuuden visiossa
oli heidän ensimmäisessä yhteisessä
kodissaan. Lapsena Orvo näki taivaalla samanlaisen HR-monogrammin,
jollaisen lasitaiteilija Gunnel Nyman
myöhemmin muotoili Hannelelle.
Orvolla oli myös useita todentuntuisia unia jälleensyntymistään. Hän
koki eläneensä italialaisessa pikkukaupungissa, jossa hän asui isossa kauniissa talossa joenrannalla. Puolentoista
kilometrin päässä sijaitsi hänen mielikapakkansa, jonne hän muusikkona
käveli niin usein, että epäili olleensa
alkoholisti...
Myös Ruotsin Bodenissa, josta Hannele oli kotoisin, Orvo muisti eläneensä aiemmassa elämässään. Tämän
Orvo oli kokenut unessaan jo ennen
kuin tapasi Hannelen, ja lisäksi eräs
selvänäkijä oli tämän vahvistanut.
Nuorena taiteilijana Orvo oli vieraillut
kaupungissa ja kokenut kaikki paikat
tutuiksi. Sama toistui, kun Orvo myöhemmin vieraili Bodenissa Hannelen
kanssa. Muistikuvien mukaan Orvo
oli elänyt siellä talonpoikana, joka oli
kuollut 40-vuotiaana.

Verenpysäyttäjä pelasti Orvon
vakavasta vatsataudista
Vaihtoehtohoidoistakin Orvolla oli
omakohtaisia kokemuksia. Hänellä
oli ollut vaikea verenvuototauti vatsassa, jota ei kolmellakaan leikkauksella saatu parannettua. Vasta yhteydenotto kaukana maaseudulla asuneeseen verenpysäyttäjään toi tuloksia, ja

Orvo Raippamaa
oli kestävä merkkipaalu omalla
vaelluksellani
rajatiedon ja
totuuden tiellä.

vatsa parani. Orvon soitettua miehelle
myöhemmin tämä oli kertonut joutuneensa transsitilaan, jossa oli nähnyt
kaksi Orvoa leikannutta lääkäriä valkoisissa takeissaan.
Haastattelussa Orvo kertoi vielä
maailmankuvastaan: "Tämä maailma
on muuttumassa. Vihdoinkin on ruvettu tieteellisesti tutkimaan parapsykologisia ilmiöitä, siitä on osoituksia
eri puolilla maailmaa. Aletaan hyväksyä asenne, että ihmisellä on enemmän
kuin viisi aistia. Olemme vedenjakajalla, vanha moraali ja ihmisten tekemät
dogmit on hyljättävä. Uuden ajattelutavan pohjaksi on hyvän, pahan ja tuomion sijasta saatava elämän perustaksi
vapaus, rakkaus ja ymmärtämys. Silloin ei ihmisten tarvitse enää kärsiä."

TEKSTI TAPANI KOIVULA

Merkillinen taulukauppa
Haastattelun lopuksi Orvo kertoi vielä
hämmästyttävän parapsyykkisen kokemuksensa. Ennen avioliittoaan Orvo
asui alivuokralaisena Helsingissä, hotelli Tornin takana. Hän oli aivan rahaton, ja oli lähdössä myymään maalaamiaan muotokuvia, kun vuokraemäntä pyysi häntä kahville. Kahvin
poristessa hellalla Orvo alkoi hyräillä
tuttua laulua.
Samassa hän sai näyn, jossa hän käveli Stockmannin ohi Tallbergin käytävään, josta nousi hissillä 5.kerrokseen. Sieltä hän käveli vielä portaat
ylös ja tuli rautaovelle. Soitettuaan
ovikelloa Orvo kohtasi mustatukkaisen miehen, joka osti Orvolta kaksi
Suursaarta esittävää maalausta ja antoi niistä 75mk.
Juotuaan kupillisen kahvia Orvo
kertoi vuokraemännälleen menevänsä ulos 20 minuutiksi ja palaavansa
sen jälkeen juomaan toisen kupillisen.
Kaikki toteutui juuri niin kuin Orvo oli
visiossaan nähnyt, niin että häntä oli
suorastaan naurattanut.
Orvo korosti kuitenkin, että hänen
parapsyykkiset kokemuksensa ovat
olleet yleensä spontaaneja. Vaikka hänellä olisi ollut kovakin rahapula, apua
yläkerrasta ei aina tullut, vaikka kuinka olisi pyytänyt. Tästä Orvo veti johtopäätöksen:
"Rahan, kunnian ja vallanhimon tavoittelu johtaa ihmisen harhaan. Nyt
olemme kulkemassa - tosin monien
vaikeuksien kautta - kohti onnellisempaa maailmaa..."
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Orvo oli
nuorille
isähahmo,
henkinen
radikaali ja
kapinallinen

K

odin tiukasta kristillisyydestä vapauduttuani olin Sodankylän armeijassa 1966
päässyt rajatiedon alakouluun lääket. kand. Reima Kampmanin
kautta. Muuten kurinalaisessa kasarmiympäristössä alokas Kampman sai
yllättävän vapaasti esitellä parapsykologian kokemuksiaan, näkemyksiään
ja hypnotisoijan taitojaan.
Palattuamme molemmat Ouluun
Kampman itse linnoittautui väitöskirjatyönsä kautta sivupersoonateorioineen virallisen tieteen leiriin ja käänULTRA 3/2014

si selkänsä parapsykologialle ym. rajatiedolle. Itse jatkoin Oulun yliopiston varjossa vapaammissa rajatiedon
tuulissa mm. insinööri Ahti Karivieren ja biologi Olli Pajulan seurassa.
Luentovaiheen jälkeen muutin Helsinkiin, jossa pääsin jatko-opintoihin
Orvo Raippamaan tapaisten hengen
sotureiden seuraan.
Ehkä minun arkkitehtiopiskelijana
oli tavallista helpompi samaistua Orvon taiteilijapersoonan vapautuneen
herkkään auraan. Oulussa olin aloittanut myös opiskelijapolitiikassa, ja

risupartaradikaalina olin mielestäni
hyvin kapinallinen. Tuohon aikaan pidin miltei kaikkia yli kolmekymppisiä
yhteiskunnallisesti jämähtäneinä. Silti valkotukkaisen ja keppiä käyttävän
eläkeläisen Orvo Raippamaan henkinen radikalismi vaikutti suoraan sydämeeni. Yli 40 vuoden ajan tuon henkisen opettajan muisto on säilynyt tietoisuudessani.
Kun viime vuosina 2012-13 kirjoitin
kirjaani Kosminen kosketus ja kävin
tarkkaan lävitse omaa henkistä kasvuani, harmittelin, ettei Orvon upei21
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viisas teksti alkaa synnyttää tulkintoja - kuten 1500 vuotta sitten kirjoitetun Raamatun monitasoinen viisaus
on tehnyt, ristiretkiin ja sotiin asti. Sanat, niiden tulkinta ja merkitys muokkaantuvat ajan myötä, ja syntyy uusia
sanoja samoista asioista.
Itselleni Orvo jätti henkisen perinnön, joka oli lähinnä puhuttua tekstiä ja elettyä elämää. Orvon toiminta 1970-luvulla syntyneessä ja edelleen säilyneessä ja kehittyneessä Rajatiedon Yhteistyössä on vaikuttanut
omaankin toimintaani ja maailmankuvaani. Olen edelleen aktiivisesti mukana järjestössä, jonka hedelmiä ovat
Hengen ja Tiedon Messut sekä Rajatiedon Keskus, suosittu kokoushuoneisto Helsingissä.
35 vuoden jälkeen Hengen ja Tiedon
Messut ovat laajentuneet Helsingistä ensin Imatralle ja nyt Tampereelle.
Rajatiedon Keskus Helsingin Uudenmaankatu 33:ssa on ehkä Suomen suosituin rajatiedon tukikohta, joka vuokraa edullisesti tilojaan rajatiedon järjestöille. Lisäksi siellä toimii Suomen
suurin rajatiedon lainakirjasto. Kaikki
mielestäni Orvo Raippamaan hengessä: monipuolista, suvaitsevaa totuuden etsintää, jossa jokaiselle ihmiselle jää mahdollisuus omiin valintoihin,
kriittisyyttäkään unohtamatta. Tarjonta vain on laajentunut moninkertaiseksi Orvo Raippamaan ja Parapsykologisen seuran ajoista.
Kun Rajatiedon Yhteistyöryhmä
syntyi, tärkeimmät rajatiedon osaalueet olivat parapsykologia, teosofia, ufot ja vaihtoehtohoidot - ja ovat
edelleenkin. Painotukset ovat vaihdelleet. Esimerkiksi Lauttasaaren kirkkoherra Voitto Viro, jonka Orvo nimesi
valaistuneeksi, oli erityisen innostunut spiritualismista, yhteydestä kuolleiden sieluihin. Viro ryhmineen kävi
tutkimassa Filippiinien henkiparantajia ja -kirurgeja, joiden etäinen hengenheimolainen Joao de Deus toimii
tällä hetkellä Brasiliassa ja on vetänyt
satoja suomalaisiakin kaukomatkalle.
Luku- ja kirjoitustaidottoman parantajan kyvyistä ovat viime päivinä käyneet vakuuttumassa mm. terveydenhuollon tohtori Merja Sankelo ja biologi Olli Pajula.
Viro etsi Aasiasta myös Jeesuksen
jalanjälkiä ja tutustui buddhalaisluostareihin. Eräältä Intian matkalta palattuaan, sopivasti rajatiedon yhteistyökokouksen jälkeen kirkkoherra Viro
esitteli diojaan Lauttasaaren kirkossa
tavallisille seurakuntalaisille. Erään
buddhalaismunkin kohdalla hän kom-
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ta puheenvuoroja ollut juurikaan kirjoitettu muistiin. Niin aluksi luulin.
Kirjani valmistumisvaiheessa löysin
Markku Siivolan nettisivut, joissa olikin yllättävän paljon Orvon omia kirjoituksia. Ja kun menin esittelemään
uutta kirjaani lokakuun 2013 Hengen
ja Tiedon Messuille, ilokseni kohtasin
Orvon kaksi muuta oppipoikaa Markku Siivolan ja Timo Kyllösen. He esittelivät uunituoretta Orvo-kirjaansa,
miltei oman messuosastoni vieressä.
”Tiettömällä tiellä” tuo julkisuuteen
Orvon omalaatuisuudessaan rohkeita,
kriittisiäkin pohdintoja ja virikkeitä, ilman turhaa dogmatiikkaa ja oppi-isien
asettamia rajoituksia. Taiteen asiantuntijana yllätyin siitäkin, että itse konservatiivisen muotokuva- ja maisemamaalauksen edustajana Orvo teksteissään
uskoi modernin taiteen tulevaisuuteen,
visioimassa hengen voittoa materiasta.
Silti koen, että puhujana Orvo oli
parhaimmillaan. Mikä kenties puuttuu Orvon kirjoitetusta tekstistä? Artikkeleissaan Orvo pyrki ehkä vaikeiden, monimutkaisten sanojen kautta
tavoittamaan tieteellisen parapsykologian ilmaisuja. Sen sijaan livenä, elävänä ihmisenä hän tavoitti ihmisen ja
elämän herkän lempeästi ja kokonaisvaltaisesti, mukana ehkä annos telepatiaa ja selvänäköä - ihmishengen ja totuuden suoraa kohtaamista.
Orvo osasi arvostaa monenlaisia
ilmiöitä ja ihmisiä. Muistan, kuinka
lähtiessämme taas kerran Lauttasaaren kirkolta, jossa kirkkoherra Voitto
Viro oli isännöinyt rajatiedon yhteistyöpalaveriamme, tarjoten seurakuntasisaren avustuksella kunnon kirkkokahvit, Orvo loihe lausumaan:
”Jos minun pitäisi nimetä joku suomalainen valaistuneiden piiriin, se olisi Voitto Viro.” Minä ja toinen Orvon
oppipoika Mauri Rantala vain nyökkäilimme vieressä.
Pari viikkoa ennen kuolemaansa
1976 Orvo Raippamaa katsoi minua
Nissenillä suoraan silmiin ja sanoi:
”Lähiaikoina istumme kahdestaan
alas, ja käymme juurta jaksaen läpi,
mistä tässä kaikessa on kysymys...”
Valitettavasti sitä päivää ei koskaan
tullut - vai onko se jatkunut henkisillä tasoilla kaikki nämä vuodet? Meedioistunnossa syksyllä 2013 Orvo toikin minulle tunnistettavan yksityiskohtaisen tervehdyksen.
Viisauden sanat elävät, synnyttävät tulkintoja - ja vaikuttavat uuteen
henkisyyteen
Kootessamme Orvon tekstejä artikkeliksi olen jo havainnut, kuinka vanha

Ihmismielen
kemisti
ohjasi nuorta miestä
”Minä olenkin ihmismielen kemisti”,
Orvo Raippamaa totesi, kun kerroin
opiskelevani kemiaa Helsingin
yliopistossa.
TEKSTI JOUKO PARVIAINEN

”Jos minun pitäisi nimetä joku suomalainen valaistuneiden piiriin, se olisi
Voitto Viro.” - Orvo Raippamaa

mentoi: ”Tämä munkki oli hengellisesti hyvin korkealla tasolla.”
Näin suvaitsevaista hengellisyyden
tulkintaa ei kirkon piirissä juurikaan
hyväksytty 1970-luvulla eikä hyväksytä vieläkään.
Tapasin Voitto Viron viimeisen kerran 1990-luvun lopulla, juuri ennen hänen kuolemaansa. Hän esitteli minulle
ylpeänä Urantia-kirjan suomennosta,
jonka lukemisen hän oli juuri saanut
päätökseen. Kirja oli täynnä alleviivauksia. 1950-luvulla julkaistun teoksen
englanninkielisen version hän oli lukenut jo paljon aikaisemmin. Vaikka
viisaassa parituhatsivuisessa opuksessa on satojen sivujen luku Jeesuksen
elämäkertaa, harva suomalaispappi
on edes uskaltanut avata tätä ”harhaoppista” kirjaa.
Itse koin Orvon kohtaamisen tärkeänä juuri siinä tilanteessa, kun olin
vapautunut lapsuuteni lestadiolaisuudesta. Orvo Raippamaa oli niitä
hengen jättiläisiä, jotka rohkaisivat jokaista vapaaseen hengen lentoon, joka
kohdallani on jatkunut nousukiitona
tähän päivään saakka. Olemme jumalaisia olentoja, joille on annettu vapaa
tahto. Vaikka sen väärinkäytön vuoksi
luonto on miltei tuhottu ja katastrofien
uhka leijuu ympärillämme, toivoa on
yhä, erityisesti ihmisestä löytyvien parapsyykkisten voimien ja korkeampien kontaktien ansiosta. Kaikesta huolimatta maailmankaikkeutta hallitsee
Rakkauden voima, joka säteili Orvo
Raippamaasta.
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uoraa ammatinvalinnan ohjausta nuorelle, elämän
ja maailman katsomustaan etsivälle Orvo ei antanut, vaikka monesti hän sitä sivusi. Vierailin usein
Orvon ja tämän Hannele-vaimon luona 70-luvun
alussa. Minua he kutsuivat Punapää-Jopeksi tukkani värin takia.
Orvon tapa ohjata parikymppistä kuuntelijaa oli isällisen lempeä ja kärsivällinen. Orvon viisaus ilmeni siten,
että hän harvoin antoi valmiita vastauksia tai elämänohjeita. Ärsytti ajattelemaan ja oivaltamaan itse, toimi kuin
kemisti, joka kiihdyttää reaktiota katalyytillä.
Monesti viesti osui heti maaliinsa. Joskus Orvoa kuunnellessa kuitenkin tuntui, että hän jutusteli niitä näitä tai
kertoi aivan asiaan kuulumatonta tarinaa. Tajusin viestin sitten seuraavana päivänä tai vasta useamman vuorokauden päästä. Silloin oli pakko myöntää, että tätähän se
ukko jutullaan tarkoitti – ja mieleen nousi kuva Orvosta
hyväntahtoinen hymy kasvoillaan.
Lempeydestään ja suvaitsevuudestaan huolimatta Orvo
joskus kiivastui. ”Se on saatanan vale”, Orvo saattoi tokaista, kun joku oli käsittänyt väärin hänen sanomansa. Hän
tuohtui epäoikeudenmukaisuudesta ja henkisestä laiskuudesta. ”Kun on kauhalla annettu, voi vaatia, että kauhalla ammentaa takaisin”, Orvo korosti. Sen sijaan hän kunnioitti vilpittömyyttä, olipa kyseessä kuinka oppimaton,
”lusikalla saanut”, ihminen tahansa.

Tieteen rajat ja parisuhteen toimivuus
Orvolla oli selkeä näkemys tieteestä ja sen tavasta mieltää
todellisuutta. ”Tiede voi mitata vain sellaista, joka on mitattavissa. Tiede sulkee pois kaiken, mikä on tieteen mittausten tuolla puolen ”, hän painotti. ”Tiede mittaa aikaa
ja paikkaa ja laskee todennäköisyyksiä. Se ummistaa silmänsä mahdollisuudelle. Elämääkään ei olisi, ellei sen
synnylle olisi ollut mahdollisuutta”.
Opin Orvolta myös, että ei mitään on eri asia kuin tyhjä.
Jos ei ole mitään, ei ole tyhjääkään, sillä tyhjäkin on jotain.
Orvon ohjaus sisälsi sydämenasiatkin, joissa Hannele
oli tarkka säestäjä. Parisuhteen toimivuudesta Orvo sanoi,
että sitä edesauttaa ensinnäkin molempien samanlainen
sosiaalinen tausta, toisena samankaltainen maailmankatsomus ja kolmantena, näitä tärkeämpänä, samanlainen
huumorintaju. ”Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää, miten
nämä kolme pelaavat yhteen”.
ULTRA 3/2014

Orvo ja Hannele elivät yhdessä 40 vuotta. Ultran maaliskuun nettikolumnissa Markku Siivola kertoo heidän
liitostaan.

Tavanomaisen ”perhe kannattaa perustaa sitten, kun on
hankkinut ammatin” -ohjeen lisäksi mieleeni jäi ”yhteen
kannattaa muuttaa vasta, kun ei voi olla erossa toisesta”.

Etsivä löytää
”Kun vastausta etsii vilpittömästi ja avoimin mielin, se
kyllä löytyy – muttei välttämättä sellaisena, kuin sen on
toivonut tai kuvitellut”, Orvo lausui erään yöpalaverin aikana. Olin kertonut hänelle sen päivän tapahtumasta, joka
oli pannut yhden mieltäni askarruttaneen asian paikalleen.
Nuorena opiskelijana olin kirkasotsaisen tietävä ja ehdoton mielipiteissäni. Edellisen yön tunteina olin pohtinut suhdettani isänmaallisuuteen. Koin nationalismin
olleen syynä useimpiin sotiin, rotusyrjintään ja eriarvoisuuteen, ja halusin vapautua kaikista kiihkoisänmaallisuuden kahleista.
Tuossa mielentilassa lähdin bussipysäkille seuraavana aamuna. Havahduin katsomaan syystuulessa liehuvaa Suomen lippua. Sitten näkyi toinen, kolmas, neljäs,
viides. Oli liputuspäivä! Sinivalkoisten värien hulmutessa
luovutin, pääni tyhjeni, hymyilin itselleni, ja mieleni täytti myötätunto niitä kohtaan, joille isänmaahan on liittynyt
elämän syvimpiä kokemuksia.
Orvo oli minulle toinen, henkinen isä. Kun vuotta nuorempi veljeni myös kävi hänen ja Hannelen luona, niin
vanhempamme alkoivat ihmetellä. Hälventääkseen heidän epäluuloaan Orvo ja Hannele tulivat käymään Herttoniemen kodissamme. Vierailu sujui hyvässä hengessä, ja
me saimme jatkaa elämän koulua Roihuvuoren kaksiossa.
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Raippamaa edusti
lämmintä viisautta

Orvo oli mieleltään
vaatimaton

”Ilman Orvon opetuksia
en olisi tässä nyt”

Orvo Raippamaa oli erinomainen maallikkotutkija, herkkä ja ihmisläheinen persoona.

Ennätin tuntea Orvon Parapsykologisen
seuran yhteydessä 5-6 vuotta ennen Tukholmaan muuttoani lokakuussa 1976.

Mauri Rantala muistelee Teneriffalta käsin
nuoruuden oppi-isäänsä.

TEKSTI KALEVI PUSA

TEKSTI TAUNO TOLONEN

O

lin aktiivinen Parapsykologisen Seuran jäsen
1970-luvun alussa. Olin valmistelemassa Helsingin
yliopistoon tohtorin väitöskirjaa perinnöllisyystieteestä, josta lisensiaattityöni oli juuri hyväksytty. Rajatieto,
mm. parapsykologia, ufotutkimus, hypnoosi ja vaihtoehtohoidot olivat alkaneet kiinnostaa minua yhä enemmän.
Vierailin myös Oulussa, jossa Pudasjärven ufoilmiöt olivat keränneet laaja-alaisesti tutkijoita ja aktivisteja, joiden
näkökulmana olivat myös muut rajatiedon ilmiöt, kuten
parapsykologia. Kun siellä insinööri Ahti Karivieri toimi
johtavana tutkijana ja laaja-alaisten keskustelujen johtotähtenä, mielenkiintoisimmat pohdinnat pääkaupunkiseudulla tuntuivat pyörivän Parapsykologisen Seuran sihteerin
Orvo Raippamaan ympärillä. Päätoimittaja Tapani Kuningas toimi ehkä siinä linkkinä etelän ja pohjoisen välillä.
Vaikka Raippamaa oli taiteilija, eikä hänellä ollut akateemisia opintoja, hän oli kerännyt laajaa tietoutta parapsykologiasta alan lehdistön ja lähdekirjallisuuden, omien kokemustensa ja syvällisten keskustelujen kautta. Maallikkotutkijana, herkkänä ihmisläheisenä persoonana Orvo Raippamaa
osasi hahmottaa kokonaisuuksia ja vetää viisaita johtopäätöksiä, jotka myötäilivät monissa suhteissa silloisia tieteellisen parapsykologian laboratoriotutkimuksia ja hypoteeseja.
Parapsykologisen Seuran kuukausikokoukset meren
rannalla Nissenin kahvilassa olivat suosittuja foorumeita,
ja esitelmien aiheet levisivät luontevasti pyöreiden kahvilapöytien keskusteluihin. Sieltä siirryttiin jatkoille, ja innokkaimmat rajatiedon palaverit saattoivat jatkua aamuyön tunneille saakka. Oma väitöskirjatyönikin jäi vähitellen, ja korvautui laaja-alaisemman maailmankuvan ja
totuuden etsinnällä, lehtiartikkeleilla, käännöstöillä - ja
eläväksi elämäksi. Yliopistossa jaksoivat vielä kiinnostaa
professori Laurikaisen tulkinnat kvanttifysiikasta, ja henkinen opiskelu laajeni myös kirkon piiriin.
Nykyisin on rajatiedon aktiivisuus Suomessa laajentunut ja syventynyt 1970-luvun alun harvoista järjestöistä kymmeniin ja satoihin yhdistyksiin. Pääkaupunkiseudulla toimivat silloin suomen- ja ruotsinkielinen parapsykologinen seura, kolme teosofispohjaista järjestöä, antroposofit, astrologinen seura sekä hypnoosiyhdistys. Tänä
päivänä ovat yleistyneet laaja-alaiset käsitteet rajatieto ja
henkinen kehitys, joita Orvo Raippamaa hahmotteli jo
70-luvun alussa, jolloin hän osallistui ensimmäisiin Rajatiedon Yhteistyön palavereihin. Myös rakkautta hän osasi jo silloin soveltaa käytännön arkipäivään kriittisyyttä ja
totuudellisuutta unohtamatta.
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H

än jos kuka oli merkittävä ja syvästi vaikuttava
henkilö meidän paraseuran nuorten keskuudessa. Häntä kuunneltiin ja tultiin kuuntelemaan,
vaikka ymmärrys ja oivallus ei aina pysynyt mukana.
Paljon syvällisiä asioita tuli minuudesta ja ohjeita itsensä löytämisestä niin yksinkertaisella tavalla, jotka kumminkin tuntuivat alkukäteen olevan aivan eri tasolla ja
ulottuvuudella kuin olimme aikaisemmin ymmärtäneet.
Minusta Orvo vältti eritoten vierasperäisiä sivistyssanoja tai käsitteitä. Hän ilmaisi ajatuksensa suoraan ja
asian ytimeen, ei kiertäen eikä kaartaen.
Orvo näki kuinka tärkeätä on, että varsinkin me silloiset nuoret voisimme oivaltaa elämän totuuksia niin yksinkertaisena kuin se loppujen lopuksi on, kun me vain
pysähdymme itse sitä ajattelemaan ja punnitsemaan ja
kysymällä mitä me haluamme ja toivomme elämältämme. Paljon siitä, mitä meille on nuoruudesta lähtien syötetty eri tilanteista on karsittava pois, jotta voisimme kehittyä ja oivaltaa uusia ulottuvaisuuksia.
Orvo oli vaatimaton mieleltään. Hän ei halunnut mainostaa eikä tuoda itseään julki, varsinkaan henkilönä
ja ”besservillenä” joka jaarittelisi selviä sanoja mitenkä
asia oikein on. Hän ei mielellään ollut henkilö, joka ensimmäisenä alkaisi pohdiskella elämän totuuksia yleisön keskuudessa, vaan antoi aikaa ja tilaisuuden muille osanottajille ottaa esille mielipiteensä. Vasta kun hän
nöyrästi oli kuunnellut muita, antoi hän oman mielipiteensä asioista.
Sanat ja vakaumukset ovat vain sanojen kuoria, eivätkä sinänsä vie meitä eteenpäin, vaan paremminkin
se, mitä me itse koemme sanojen merkityksessä, sen
ydin vie oivallukseen ja uuteen näkemykseen. Orvo ei
halunnut olla ristiriitainen, vaikka häntä joskus voitiin
kyseenalaistaa. Monia totuuksia ei voida tiedon avulla
todistaa. Kun tieto ei riitä tulee usko, joka on tiedon yläpuolella. Tehkää omat johtopäätöksenne ja punnitkaa ne
muitten kanssa ja yhteisymmärryksessä.
Näin tulkitsen joitakin Orvolta saamiani vaikutteita
noin 40 vuoden takaa.

TEKSTI MAURI RANTALA

I

kää meikäläisellä oli 21v., kun siihenastinen elämäni
koki murroksen eli alkoi uusi jakso, joka jatkuu ja jatkuu. Kalevi Lindfors oli se, joka avasi mieleni ensin
rentoutumisen, sitten hypnoosin maailmaan - sieltä teosofeihin ja lopulta Parapsykologiseen Tutkimusseuraan
Etelärantaan, jossa kohtasin Orvon ensimmäisen kerran.
Orvo oli minulle enemmän kuin opettaja. Hänestä säteili ihan tajuton avaruuden täyttämä huumori, rakastamisen sallivuus, ja miltei käsittämätön viisaus, joka
oli ilmiselvästi aikaansa edellä. Vasta viime vuosina hänen ajatuksensa ovat saavuttaneet laajemman hyväksynnän kanssakulkijoitteni mielissä, tosin uusien julistajien kautta.
Orvo - minun kokemusteni mukaan - ei koskaan julistanut, paremminkin hänellä oli taito automaattisesti ”laskeutua” läsnäolijoiden käsitysvirtaan. Hän piti kuitenkin
sellaista korkeavirittyneisyyttä yllä, ettei jääty märehtimään kliseitä. Ilman Orvon opetuksia en olisi tässä nyt.
Raippamaalle mentiin aina illalla ja hyvin myöhään aamun ensimmäisillä busseilla kotiin, kouluun tai töihin,
kukin tarpeittensa mukaisesti. Yön hiljaiset tunnit juteltiin, juotiin mustaakin mustempaa kahvia, joka nautittiin
miltei seitinohuista porsliinikupeista keittiön pöydän ääressä. Kun Orvo tupakoi, hän valmisti itse omat tupakkinsa. Hänen mieliasentonsa oli lötköttää soffalla vasemmalla kyljellään, runsaitten tyynyjen kanssa ja siinä täytellä tupakka-aihioita.
Samalla keskusteltiin. Sain kysyä häneltä mitä vain ja
aina sain moniulotteisen vastauksen, joka ei koskaan ol-

Orvo tiesi aina enemmän kuin muut
Orvo Raippamaa pyrki laajentamaan
paraseuran toimintaa.
TEKSTI RITA CASTRÉN

M

uistan Orvo Raippamaan viisaana ihmisenä,
joka tiesi aina enemmän kuin muut. Hän toimi
monille tietopankkina - hänen oma tietopankkinsa oli kosmisella tasolla. Hän oli viisas, herkkä mutta
myös voimakas persoonallisuus.
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lut valmista, vaan loppupähkäily jäi minulle. Muistan
aina Orvon lausahduksen: ” Sie olet miun poikain.” Vaelsin senaikaisten henkiharrastusten parissa ihmetellen ja
ihmetellen, kun ei kovin suurta valinnanvaraa ollut niin
kuin on nyt.
Kerran hän kysyi: ”Missä ja mitä olet löytänyt?” Kerroin hänelle sen päivän etsintämatkani: Vapaakatolisen
kirkon aamupalvelusta Teosofeihin, ja sieltä Kristosofeihin - ja vielä illalla jokin kirkon iltajuttu jossakin... Kerroin myös, miten pieni pääni oli sekaisin kuin puolukka
Saharassa. Orvo naurahti ja kannusti: ”Sinähän olet kuin
minä muinoin. Jatka ja tutki, mutta älä jää kiinni mihinkään, koska olet enemmän kuin mikään uskonoppi.”
No niin, näin on Elämä minua vienyt, Orvon hengessä.
Portaatonta surffailua hengen maailmassa, jäämättä kiinni mihinkään. Henkeni on vapaa ikuisessa nykyhetkessä.
Muodot tulevat ja menevät, Minä Olen.
Löysin jonkin laatikon pohjalta pari runomuotoon kirjoitettua Orvon tekstiä, mutta en ehtinyt tehdä vielä niille
mitään, koska viimeiset viikot olivat niin hektisiä ennen
lähtöäni 4 kuukaudeksi etelän lämpöön. Olin myös säästänyt pitkään yhtä c-kasettiäänitystä, jossa minä pohdiskellen kysyin ja Orvo vastasi. Kuunnellessani nauhaa se
tuhoutui eli meni solmuun ja katkesi. Surku.
Istuskellessani kämpässäni Teneriffalla parvekkeen ovi
on auki, ja sieltä kuuluu taukoamaton vaahtoterapian ääni,
kun isot aallot kaatuvat rantakivikkoon. Orvon ääretön
rakkaus on tässä, ja se kertoo minulle, ettei rakkaus kuole
milloinkaan. Rakkaushan oli yksi Orvon lempiteemoista.
On hienoa, että Orvon elämäntyöstä syntyi kirja. On
hienoa, että Orvo saa äänensä kuuluville myös Ultrassa.
Me tämän päivän kulkijat saamme kurkistaa Orvon laajaan ajatusmaailmaan, joka ei vanhene milloinkaan. Muistelkaahan rakkauden hengessä - nostan maljan ja samalla
lausun syvän kiitoksen meille kaikille.
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Orvo halusi laajentaa paraseuran toimintaa, että syntyisi
pienryhmiä, joissa keskustelun ja vuorovaikutuksen avulla voisi paneutua elämän peruskysymysten pohdintaan.
Tämä hänen tavoitteensa ei oikein onnistunut, liekö syynä tuolloinen yleinen kulttuurinen ajankohta vai yhteistoiminnan puutteellisuus seurassa. Keskustelukerhotoiminta
oli paraihmisille silloin 1970-luvulla jotenkin vaikea asia.
Onkohan hän jo jälleensyntynyt jonnekin tänne maapallolle? Hänen tapaistaan viisasta tarvittaisiin tänä suurten muutosten aikana.
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