SUOMEN TEOSOFISEN SEURAN

LOOSHILEHTI
N:o 3

Toimitus Tuonenkylässä

Looshien puheenjohtajille!
Vuosikokousasia sai äkkinäisen ratkaisun toivottuun suuntaan, kun vuoden alussa 4
jäsentä erosi hallinnosta antroposofisten sympatiojen takia ja niiden sijaan kutsuin hallintoon
rouva Helteen, neiti Stadiuksen sekä herrat Pihlajamäen ja Mustosen. Uusi hallinto siirsi
yksimielisesti kokouksen juhannukseen. Ensimäisessä kokouksessaan helmik. 23 p:nä t. v.
uusi hallinto pohti kysymystä, mihin toimenpiteeseen olisi ryhdyttävä sen johdosta, että
senaatti jätti vahvistamatta T. S:n säännöt. Keskustelussa ilmeni hallinnon yleisenä
mielipiteenä, että senaattiin olisi jätettävä uusi anomus tai valitus. Mutta koska nykyisiin
sääntöihin luultavasti tulisi muutoksia, päätettiin jättää koko asia vuosikokouksen
ratkaistavaksi. Yhtenä virallisena kysymyksenä tulee siis vuosikokouksessa olemaan, onko
senaattiin jätettävä uusi anomus tai valitus.
Hallinnon kokouksessa huhti. 27 p:nä tehtiin m.m. seuraavat päätökset:
1)
Suomen T. S:n 6:s vuosikokous pidetään sunnuntaina kesäk. 22
p:nä ”Tuonenkylässä”, Seuramme ”päämajassa” alkaen k:lo 10.30 e. p. p. Mrs. Besant saapuu
maanantaina 23 p:n illalla, ja vuosijuhla alkaa tiistaina, 24 p:nä, k:lo 10.30 kestäen 2 á 3
päivää; ohjelmasta annetaan tieto myöhemmin.
2)
Jokainen T. S:n jäsen, joka ottaa vuosikokoukseen ja –juhlaan osaa, lunastaa
itselleen nimellään varustetun osanottokortin 3 mk:lla. Näin kertyneillä varoilla korvataan
Mrs. Besantin matkat y.m. vuosikokouksen menot, ja mahdollinen vaillinki korvataan
toistaiseksi Seuran varoista.
3)
Koska Tukholman kongressi on ennen meidän vuosikokoustamme, emmekä
sentähden voi valita Suomelle edustajaa Tukholman kongressiin, hyväksyi hallinto minun
tarjoukseni lähteä Tukholmaan, koska olen Suomen virallinen edustaja. Seuralle ei minun
matkastani koidu mitään menoja, koska minulla vielä on käyttämättä se yksityiseltä,
tuntemattomalta taholta tullut 500 mk:n avustus, joka minulle lähetettiin Genuan kongressia
varten v. 1911. Koska kansallisia edustajia europpalaisessa liitossa pitää olla 3, valitsi hallinto
toisiksi edustajiksi prof. V. Heikelin ja kirjail. V. H. Valvanteen.
Pyydän, että loosheissa harkittaisiin ensimäistä yllämainituista kysymyksistä.
Koska aikomuksemme on lähettää kutsumus vuosikokoukseen Seuran jäsenille jo
toukokuun ajalla, pyydän, että ne looshit, jotka aikovat tehdä sääntömuutos- eli muita
ehdotuksia vuosikokoukselle, lähettäisivät nämä ehdotukset meille viimeistään touko. 15
p:ksi, jo lähetetyt otetaan tietysti varteen.
Hallinnon puolesta
Ylisihteeri

Vuosijuhla.
Rakkaat T. S:n jäsenet!
Kun viime looshilehdessä kirjotin siitä unelmasta, että täällä Tuonenkylässä
voitaisiin tulevaisuudessa viettää yhteisiä teosofipäiviä, en uskonut, että unelmasta tulisi tosi
näin pien. Maaliskuussa rupesi odottamatta tulemaan lahjotuksia paviljonkia varten, jota
käytettäisiin kesällä Mrs- Besantin vieraillessa Tuonenkylässä. Tästä ymmärsin, että
yhtäkaikki oli hyviä henkiä, jotka uskoivat unelman toteuttamiseen jo tänä vuonna. Tartuin
silloin itsekin uskon taikasauvaan ja kehitin paviljonkiaatteen tuumaksi, joka alusta saakka on
ollut sydämellämme: tilapäisen paviljongin asemasta rakennettaisiin pysyväinen temppeli, jota

aina vastaisuudessa voitaisiin käyttää erilaisiin tarkotuksiin. Eräs päämajamme uskollinen
ystävä, rouva Rosa Laakso, ihastui heti tähän tuumaan ja lahjotti temppelirahastoon 3,000 mk.
Sitä ennen oli jo eräs toinen ystävä, rouva Hilma Lehtinen, kansanopistoa varten lahjottanut
1,000 mk, jonka summan hän nyt siirsi temppelirahastoon.
Pienemmistä lahjoista, jotka on kuitattu Tietäjässä maakassalle tulleina, on
paviljonkia – t. s. temppeliä varten kertynyt Smk. 1,380:-. Temppelin pohjarahastona on siis
Smk. 5,380:-. Rakennus on pantu alulle ja toivotaan valmistuvan kesäkuntoon juhannukseksi.
Avioin menojen nousevan n. 10,000 mk:aan. Rahaston ovi on siis selkoselällään odottamassa
uusia avustuksia. Omasta puolestani annan tähän temppelitarkotukseen 5,000 mk. Olen sillä
hinnalla ostanut palstan, josta viime looshilehdessä puhuin. 2,000 olen maksanut käteisesti ja
3,000 on velkaa. Toivon, että kesäiset teosofipäivät tulevat suurenmoisiksi.
Veljellisellä tervehdyksellä
Pekka Ervast

Kysymyksiä Mrs. Besantille.
Koska aikomus on panna toimeen ehkä parikin tilaisuutta, joissa Mrs. Besant vastaa
kysymyksiin, pyydetään, että looshi- ja muut jäsenet varustaisivat kirjallisia kysymyksiä ja jos
mahdollista lähettäisivät niitä ylisihteerille, joka kokoo ja järjestää ne.

Antroposofinen Seura.
Suomen T. S:stä on tähän saakka eronnut 54 jäsentä Steiner-asian takia. Ruotsissa
kuuluu eronneen 250 samasta syystä. Mutta uusia jäseniä liittyy T. S:aan hiemen
runsaammassa suhteessa kuin ennen.

Kesäkurssit.
Täten huomautetaan, että kesäkursseihin, jotka pidetään Tuonenkylässä heti
vuosijuhlan jälkeen, voi ilmottautua osanottajaksi aina kesäkuun 1 päivään saakka
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