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Kansainvälisen spiritualistiliiton ISF:n varapre-
sidentti Robin Hodson paljastaa, että liitto va-
litsi juhlavuoden päätapahtuman järjestämis-
maaksi Suomen ja oli tähän valintaan erittäin 
tyytyväinen.

– Me ISF:n edustajat nautimme siitä yhteis-
hengestä, joka muodostui Sofiassa. Iloitsemme 
siitä, että niin moni suomalainen spiritualisti 
osallistui kongressiimme. Juhlavuoden kunni-
aksi järjestämme poikkeuksellisesti myös toi-
sen tapahtuman. Se järjestetään vuoden lopussa 
Cober Hillissä East Yorkshiressa Iso-Britannis-
sa, jonne me toivomme pääsevän tulemaan 
etenkin ne, joilla ei ollut mahdollisuutta vie-
railla kauniissa maassanne. 

Spiritualistien maailmankoti

ISF:n presidentti Ann Luck ja varapresident-
ti Robin Hodson puhuvat kuin yhdestä suusta 
ISF:n yhteisöllisestä roolista ja merkityksestä. 

– ISF on yhteisö, melkein kuin perhe, jo-
ka tukee sekä jäseniään että henkisyyttä etsiviä. 
Tämä tuki on erityisen tärkeää maissa, joissa 
spiritualismia ei ole muuten tueta. Me tarjo-
amme kontakteja, tukea, jatkuvuutta ja tietys-

ti mahdollisuuksia harjoitella spiritualismin il-
mentymisiä. Meidän alueelliset edustajamme 
toimivat kontaktihenkilöinä tukien ja neuvoen. 
ISF ei ole kiinnostunut kontrolloimaan spiritu-
alistista liikettä ja sen ilmenemismuotoja, vaan 
se haluaa tukea, mahdollistaa ja rohkaista eri-
laisia ilmenemismuotoja arvostaen niiden eri-
tyisyyttä ja paikallisuutta, Robin kiteyttää.

– ISF yhdistää spiritualistisesti ajattelevia 
ihmisiä maailmassa. Liiton järjestämät kurssit 
mahdollistavat spiritualismiin liittyvän tiedon 
ja kokemusten jakamisen yli maan rajojen, Ann 
Luck jatkaa.

Maailmansodat nostivat  
spiritualismia

Ensimmäiset kansainväliset spiritualistien 
kongressit järjestettiin 125 vuotta sitten vuon-
na 1888 Barcelonassa ja seuraavana vuonna Pa-
riisissa. 1800- ja 1900-luvun vaihteessa yritet-
tiin useasti perustaa kansainvälinen yhdistys, 
mutta ensimmäinen maailmansota tuli väliin. 

– Maailmansodan kauhut edesauttoivat 
spiritualismin nopeaa kehittymistä monissa 
maissa. Viimein vuonna 1923 Belgian Liegessä 
perustettiin kansainvälinen liitto ISF - the In-

ternational Spiritualist Federation, Ann Luck 
kertaa yhdistyksen historiaa. 

Kansainvälisiä kongrensseja ehdittiin pitää 
eri puolilla Eurooppaa – Pariisissa, Lontoossa, 
Haagissa, Barcelonassa ja Glasgowssa – , kun-
nes toinen maailmansota lopetti kaiken kan-
sainvälisen toiminnan. Liiton toimisto arkis-
toineen Pariisissa tuhoutui sodan melskeessä. 

Liitto oli rakennettava täysin uudestaan. 
Vuonna 1947 järjestettiin kongressi Bour-
nemouthissa Englannissa, jossa oli edustajia 
isäntämaan lisäksi Ranskasta, Etelä-Afrikasta, 
Kanadasta ja Ruotsista. Liitto sai vahvan kan-
sainvälisen tuen seuraavana vuonna Lontoos-
sa järjestetyssä kongressissa, jossa oli edustajia 
peräti 42 valtiosta. 

– Sen jälkeen kansainvälisiä spiritualistien 
kongresseja on järjestetty säännöllisesti ympäri 
maailman. Tällä hetkellä yhdistyksellä on jäse-
niä 35 maasta. Jäseninä on spiritualistisia kirk-
koja, yhdistyksiä ja yhteisöjä sekä henkilöjäse-
niä, Ann Luck kertoo.

Spiritualismin sanoma ajaton

Robin Hodson näkee, että tässä muutoksen 
maailmassa ISF:llä on edelleen vankka paikkan-

sa. – Maailmassa on yhä samanlaisia ongelmia 
kuin 90 vuotta sitten. Maailma on kuitenkin ku-
tistunut pienemmäksi tiedonkulun parantues-
sa ja ihmisten liikkuvuuden lisääntyessä. Ku-
ten minkä tahansa organisaation, myös ISF:n 
on sopeuduttava aikakauden vaateisiin. On tär-
keää kuitenkin pitää tiukasti kiinni ISF:n aat-
teista ja tavoitteista.

ISF:ssä nähdään, että spiritualismi on muu-
toksessa. Se on yhä useamman ihmisen tavoi-
tettavissa, mutta samalla sen sanoma on hukas-
sa new age -liikkeiden tulvassa. 

– Tässä ajassa ja tulevaisuudessa spiritua-
listien täytyy vahvana pitää kiinni siitä yksin-
kertaisesta ymmärryksestä, että kuolemaa ei 
ole. Tämä yksinkertainen totuus ei ainoastaan 
muuta meidän henkilökohtaista uskoamme ja 
näkemystämme, vaan myös muuttaa maailmaa, 
jossa elämme. Meediotilaisuuksien viihdyttävä 

ISF vietti 90. juhla-
vuottaan Suomessa
Elokuun alussa me suomalaiset spiritualistit saimme ilon isännöidä kansainvälisen 
spiritualistiliiton mieli-keho-henki -viikkoa. ISF-viikon aikana saattoi kehittää mediaalisia 
taitoja kansainvälisten meedioiden johdolla työryhmissä ja luennoilla. Kulttuurikeskus Sofia 
Helsingissä tarjosi luonnonkauniit puitteet henkisille harjoituksille. 

ISF:n presidentti Ann Luck (keskellä) juhli 
elokuussa Helsingissä suomalaisten spiritua-
listiystäviensä Marja Pennasen (vas.) ja Riitta 
Lehtirannan kanssa kansainvälisen liiton 
juhlavuotta.

Hyvä ruoka on myös henkistä ravintoa, 
pohtii ISF:n varapresidentti Robin Hodson 
(keskellä) vaimonsa kanssa ISF:n mieli-keho-
henki -viikon tauolla.

ilmapiiri on tärkeää johdatettaessa tutustujia 
spiritualismiin, mutta keskeinen sanoma tulee 
olla selkeästi kerrottu – kuolemaa ei ole, Ro-
bin painottaa.

Spiritualismi vahvana  
Suomessa

Suomalaiset spiritualistit ovat aktiivisia kan-
sainvälisessä yhteisössä. Robin Hodson kiitte-
lee siitä suuresta tuesta, jota osoitetaan ISF:lle 
ympäri Suomen.

– Suomalaiset ovat erittäin tärkeitä ISF:n 
yhteisölle. Me olemme läheisesti tutustuneet 
moniin suomalaisiin ISF:n Suomessa järjestä-
missä tapahtumissa kuten Levillä vuonna 2004 
ja viimeksi nyt elokuussa Kulttuurikeskus Sofi-
assa. Lisäksi sidettä vahvistetaan Suomen spiri-

tualististen paikallisyhdistysten tilaisuuksissa, 
joissa monet ISF:n jäsenet ja komiteanjäsenet 
työskentelevät. 

Jokainen maa ilmentää spiritualistista ym-
märrystä omanlaisesti. Robinin kokemuksen 
mukaan Suomessa yhdistyvät erittäin onnis-
tuneesti omat spiritualistiset historialliset ja 
kulttuuriset perinteet nykyaikaisen tekniikan 
ja käytänteiden kanssa.  – Vaikka spiritualismi 
ei ole maassanne tunnustettu uskonto, se ei ole 
ollut mitenkään esteenä ja ulkopuolisin silmin 
spiritualismi elää vahvana. 

Robin antaa tunnustusta myös Suomen spi-
ritualistisen yhdistyksen toimintamallille, jos-
sa tehdään vahvaa työtä paikallisyhdistyksissä, 
mutta myös järjestetään korkealaatuisia kansal-
lisia spiritualistien tapahtumia, joissa spiritua-
listit voivat työskennellä yhdessä, keskustella ja 
jakaa asioita. 

Lisätietoa: www.theisf.com 
Neljännesvuosittain ilmestyvän 
jäsenlehden ’Yours Fraternally’ 

vuoden 2011 lehtiä 
on luettavana nettisivuilla.

4 5



Maarit Heinonen

ISF:n toimintaa ohjaa jäsenten valitsema joh-
tokunta. Puheenjohtajana toimii tällä hetkellä 
Iso-Britanniassa ja Espanjassa asuva Ann Luck 
ja varapuheenjohtajana britti Robin Hodson. 
Mukana johtokunnassa on edustajia Australias-
ta, Iso-Britanniasta, Yhdysvalloista ja Sveitsistä, 
Ruotsista ja Islannista. Liiton kunniatehtävässä 
lähettiläinä toimivat Suomen lisäksi edustajat 
Yhdysvalloista, Kanadasta ja Ruotsista. 

ISF:n alueellisia edustajia on 14. Pohjois-
maista on edustajat Suomen lisäksi Islannista 
ja Ruotsista. Muualta Euroopasta on edustus 
Itävallasta, Ranskasta ja kaksi edustajaa Iso-
Britanniasta – yksi pohjoisessa ja yksi eteläs-
sä. Sveitsillä ja Saksalla on yhteinen edustaja 
samoin Belgialla, Hollannilla ja Luxemburgil-
la. Muualta maailmasta on mukana edustajat 
Chilestä, Kanadasta ja kaksi Yhdysvalloista se-

kä yhteinen edustaja Australiasta ja Uudesta 
Seelannista.

Kansainvälisen spiritualistiliiton toimin-
nassa pitkään mukana ollut Irene Nadén arvi-
oi, että ISF on antanut vuosien saatossa Suomen 
spiritualistiselle liikkeelle paljon. – ISF on ollut 
vahvana selkärankana suomalaisen linjan luo-
miselle, spiritualistiselle tiedolle ja ylipäätään 
spiritualistiselle toiminnalle. Seuran perustaja 
kirjailija Helmi Krohn osallistui ISF:n kong-
resseihin ja sai sieltä innostusta ja tietoa, joka 
oli tärkeää niin hänelle henkilökohtaisesti kuin 
myös yhdistykselle ja koko spiritualistiselle liik-
keelle Suomessa.

Myös seuran pitkäaikainen puheenjoh-
taja Maire Kiira oli ahkera kansainvälisten 
kongressien kävijä. – Maire ehti olla 12 vuotta 
ISF:n johtokunnassa vuodesta 1975 lähtien, täs-
tä ajasta varapuheenjohtajana hän toimi 9 vuot-
ta, Irene muistelee.

Irene hyvän mielen  
lähettiläänä

Maire Kiira pyysi Ireneä keväällä 1989 työn-
sä jatkajaksi Suomessa toimivien spiritualistis-
ten yhdistysten ulkomaan asioiden hoitajaksi. 
– Toimin seuran edustajana ISF:n seuraavas-
sa kongressissa, joka pidettiin Hollannissa syk-
syllä 1990. Siitä alkoi osallistumiseni kaikkiin 
ISF:n tapahtumiin vuosikausiksi.  

Irenelle erityisen mieleenpainuva ja merki-
tyksellinen oli ISF:n veljesviikko Standstedissa 
syyskuussa 1991. – ISF:n puheenjohtajana toi-
mineen Robin Stevensin pyynnöstä esiinnyin 
Arthur Findlay Collegen kappelissa ensimmäi-
sen kerran julkisesti meediona. Ja siitä eteen-
päin olen ollut osa esiintyjäkaartia kaikilla osal-
listumiskerroillani. ISF-viikkojen tarkoituksena 
on, että eri maat ovat edustettuina ohjelmassa, 
vaikka esiintymiskielenä on englanti.

Irene valittiin vuonna 1994 Isle of Wightin 

Suomi vahvasti mukana 
ISF:n toiminnassa
Suomalaiset spiritualistit ovat aktiivisesti olleet mukana kansainvälisessä 
toiminnassa aivan Suomen Spiritualistisen Seuran alkuajoista lähtien. Pyysin 
ISF:n lähettiläänä toimivaa meedio Irene Nadénia ja alueellisena edustajana 
aloittanutta meedio Harriet Piekkolaa pohtimaan kansainvälisen yhteisön 
merkitystä suomalaiselle spiritualismille.

saarella Englannissa pidetyssä kongressikoko-
uksessa johtokuntaan, jossa hän toimi vuoteen 
2002 asti. – Eräänlaista historiaa tehtiin Barce-
lonan kongressissa vuonna 1996, jolloin per-
heestämme valittiin toinenkin jäsen johtokun-
taan. Silloisen mieheni Asko Palomäen kanssa 
jaoimme neljä yhteistä johtokuntavuotta.

Irene toimi suomalaisten yhdyshenkilönä 
12 vuotta ja vuonna 2002 hänet kutsuttiin ISF:n 
lähettilääksi ja siinä tehtävässä hän toimii yhä. – 
Ensimmäiseksi tehtäväkseni sain vuonna 2004 
Levillä pidetyn ISF:n kongressin järjestelyt. 
Tätä kongressia ulkomaiset vieraat muistelivat 
vielä tänä kesänäkin Kulttuurikeskus Sofiassa. 
He muistelivat Lapin yöttömän yön ihmeelli-
syyksiä ja etenkin keskiyön auringonpaisteessa 
tunturin laella pidetty meditaatiohetki on jää-
nyt vieraiden mieleen.

ISF:n lähettiläs toimii tiedon ja hyvän tah-
don sekä hyvän mielen lähettiläänä. Tarkoituk-
sena on tehdä tunnetuksi kansainvälistä liittoa 
ja sen toimintaa sekä yleisesti edistää spiritu-
alismia. – Siihen onkin oivallisia tilaisuuksia 
työssäni meediona kotimaassa ja ulkomailla. 
Tuon mielelläni esille erityisesti spiritualistien 
elämänkatsomukseen ja filosofiaan kuuluvaa 
henkilökohtaista vastuuta, mutta myös vapaut-
ta uskoa omalla tavalla. 

Kansainvälinen  
spiritualistiperhe

Irene Nadén ja tänä vuonna ISF:n alueelliseksi 

Irene Nadén on ISF:n hyvän mielen 
lähettiläs.

Harriet Piekkola on vuodesta 2004 osallis-
tunut ISF:n kongresseihin. Hänet valittiin 
elokuussa ISF:n alueelliseksi edustajaksi. 
Mukana kuvassa Helsingin viikon järjestelyi-
hin osallistunut Graham Connolly.

edustajaksi valittu Harriet Piekkola arvostavat 
molemmat sitä yleismaailmallista spiritualis-
tista yhteenkuuluvuutta, jota ISF:n toiminnas-
sa voi kokea.  

– On ollut todella antoisaa tavata eri kan-
sallisuuksiin ja uskontokuntiin kuuluvia hen-
kilöitä, joita yhdistää tahto rauhaan, suvaitse-
vaisuuteen ja yhteisymmärrykseen sekä usko 
henkiseen elämään tällä ja seuraavalla tasolla. 

Spiritualistit ympäri maailman ovat huumorin-
tajuisia, haluavat edetä henkisellä tiellään ja le-
vittää rakkauden energiaa ympärilleen. He tie-
tävät, että elämä jatkuu ja että henkimaailmalta 
saamamme voima, viisaus ja rakkaus kosketta-
vat meitä kaikkia ja että ne ovat voimavaramme 
arjessa ja palvellessamme toisia. 

– Minulle on ollut sykähdyttävää ymmär-
tää, että olemme kaikki sisaria ja veljiä keske-
nämme syntymäpaikasta riippumatta ja se, et-
tä me jaamme spiritualistisen ajatuksen, jatkaa 
Harriet, joka on ollut ISF:n jäsenenä vuodes-
ta 2004.

Harriet toivoo lisää ihmisiä ympäri maa-
ilman tulemaan positiivisen uteliaina ISF:n 
kongresseihin kokemaan ja jakamaan sekä ha-
kemaan vinkkejä omaan kasvuunsa. – Kan-
sainvälisessä yhteisössä meidän täytyy yrittää 
katsoa asioita me-hengessä ihan niin kuin Suo-
messakin teemme. Alueellisena edustajana tu-
len tuomaan omalta osaltani ISF:n toimintaa 
enemmän esiin.

Irene ja Harriet toivottavat kaikki lämpi-
mästi tervetulleeksi kansainväliseen spiritu-
alistiperheeseen ja he mielellään auttavat ja 
vastaavat ISF:ään liittyviin kysymyksiin. – ISF 
tarjoaa kokouksissaan niin henkisiä kuin tu-
ristielämyksiä, iloitsee Irene. – Eikä kannata 
suotta pelätä englannin kieltä, sillä suomalai-
set auttavat kyllä kielen kanssa toinen toisiaan, 
rohkaisee Harriet.  

Kuva: Päivi Nauclér
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