NYT ON SIIRRYTTÄVÄ PUHEISTA TEKOIHIN
Luonnos tulossa olevaan kirjaan UUSI AIKA JA ELÄMÄ.
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Uuden ajan keskukset uuden luomisen perustana
Viimeisten 5 vuoden aikana olen keskittynyt uuden ajan ja uuden
maailman luomisen teemoihin. Keväällä 2016 julkaisin aiheesta
omakustanteena kirjan UUSI AIKA, jota tämä kirja laajentaa nyt
merkittävästi. Siinä esitin yleisellä tasolla oman näkemykseni siitä,
kuinka täysin uuden maailman luominen edellyttää arvojemme ja
maailmankuvamme muutosta, mutta erityisesti muutosta siihen
kuinka näemme todellisuuden ja itsemme osana elämää.
Uutta kirjallisuutta julkaistaan nyt ”resurssipohjaisen talouden”
teemoista myös koko ajan. Venus Projektin (The Venus Project) ja
Zeitgeist-liikkeen (The Zeitgeist Movement) alulle panema näkemys
resurssipohjaisesta taloudesta on alkanut saada myös
konkreettisempia esityksiä siitä, kuinka se olisi mahdollista toteuttaa.
Colin R. Turnerin kirjat F-Day: The Second Dawn of Man ja aivan uusi
The Open Economy vievät näkemystä nyt vahvasti konkretiaan ja
juuri tämä käytännönläheisyys on saanut itseni erityisen
innostuneeksi. F-Day kirja on fiktiivinen kuvaus siitä, kuinka raha- ja
kauppavapaatalous voisi toteutua yhden valtion tasolla ja sitten
levitä muualle maailmaan. Islanti toimii kirjassa edelläkävijävaltiona.
The Open Economy on tämän kirjan tueksi kirjoitettu opas, joka
tiivistää yhteen ne tekijät, jotka tarvitaan, jotta avoimen talouden,
vapaan maailman ja uuden ajan syntyminen olisivat mahdollisia.
Ja aivan uusin kirja, jota lämpimästi suosittelen, on Troy Wiley:n The
Next Copernican Revolution. Siinä kuvataan loistavasti se, kuinka
rahan maailma on syntynyt ja ilmentynyt eri aikakausina ja kuinka
olemme nyt evolutiivisesti lähestymässä uutta aikakautta, joka
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mahdollistaa luopumisen rahasta ja sen vallasta. Ja kun innostut, niin
kannattaa tutustua myös muihin teemaa käsitteleviin kirjoihin mm.
▪
▪
▪

Jacque Fresco, The Best That Money Can't Buy: Beyond Politics,
Poverty, & War
John Holloway, Crack Capitalism
TZM, The Zeitgeist Movement Defined - Realizing a New Train of
Thought

Colin Turnerin innoittamana olen päätynyt siihen, että nyt on
otettava todella isoja ja rohkeita askelia ja tavoitteeksi tulee ottaa
täysin uuden maailman luominen, jota resurssipohjainen talous ja
elämä osaltaan kuvaavat. Olen asettanut itselleni tavoitteeksi Uuden
ajan keskuksen synnyttämisen ja toiminnan käynnistämisen. Sen
avulla luomme toimintamalleja ja tapoja toteuttaa elämää
vapaaehtoisesti ja yhteisöllisesti - ottaen mallia The Open Economy
kirjassa esitetystä. Kirja on ostettavissa Amazonista n. euron hintaan
sähköisenä Kindle versiona ja luettavissa ilmaisella Kindle
sovelluksella. Suosittelen.
Uuden ajan keskus on vapaaehtoisuuteen ja yhteisöllisyyteen
perustuva ”resurssipohjaisen talouden ja elämän” kokeilija,
toteuttaja ja edistäjä. Toiminnan tavoitteensa on luoda konkreettisia
ja käytännönläheisiä toimintatapoja ja -muotoja, jotka
mahdollistavat elämän toteuttamisen mitä suuremmassa määrin
ilman rahaa ja omistamista. Korvaamme ne yhä laajemmassa määrin
jakamiseen, kierrättämiseen, lainaamiseen, osallisuuteen ja
välittämiseen perustuvilla tavoilla ja muodoilla saada elämälle
välttämättömiä resursseja käyttöömme tarpeemme mukaan ilman
eri korvausta.
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Seuraavassa olen luonnostellut uuden ajan keskus -konseptia, jonka
avulla voisimme luoda uuden ajan keskuksia toteuttamaan uutta
aikaa.
Uuden ajan keskus on voittoa tavoittelematon ja sen toiminta
perustuu pääasiassa vapaaehtoisuuteen ja yhteisölliseen toimintaan
jäsentensä toimesta. Uuden ajan keskuksen toiminta sisältää 3
toimintamuotoa - yhteisö, toimintakeskus ja koulutuskeskus.
▪

▪

▪

Uuden ajan yhteisö - uudesta ajasta kiinnostuneiden yhteisö,
joka vie uuden ajan sanomaa eteenpäin ja edistää osallistensa
etenemistä kohti uutta aikaa "sisäisesti ja ulkoisesti".
Uuden ajan toimintakeskus - uuden ajan toteutumista edistävä
toimintakeskus, joka edistää uuden ajan toteutumista
osallistensa arjessa ja yhteiskunnassa.
Uuden ajan koulutuskeskus - uuden ajan teemoista koulutusta,
valmennusta, mentorointia ja retriittejä.

Uuden ajan keskuksen tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin:
Mitä "uusi aika" tarkoittaa ja miksi se on tärkeää?
▪

Tavoitteena on lisätä "uuden ajan" tunnettavuutta ja sen
merkityksen ymmärrystä pyrkiessämme ratkaisemaan aikamme
haasteita.

Miksi uuden ajan tietous ja tietoisuus ovat nyt tärkeitä?
▪

Tavoitteena on lisätä uuden evolutiivisen ja holistisen
elämäntietouden ja tietoisuuden ymmärrystä ja tunnettavuutta.

Miten uusi aika muuttaa yhteiskuntamme ja taloutemme?
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▪

Tavoitteena on edistää todellisuuspohjaisen luonnollisen elämän
ja resurssipohjaisen talouden ymmärrystä ja tunnettavuutta
uuden ajan yhteiskunnan ja talouden ratkaisuina.

Miten toteutamme "uutta aikaa" arjessamme?
▪

Tavoitteena on koota yhteen "uudesta ajasta" kiinnostuneita
ihmisiä ja luoda heille toimintamalleja ja -tapoja toteuttaa "uutta
aikaa" omassa arjessaan.

Miten teemme "uudesta ajasta" totta?
▪

Tavoitteena on luoda toimintaa, joka edesauttaa edellä
mainittujen tavoitteiden toteutumista.

"Uuden ajan keskus" -projektin luonne ja näkemyksiä siitä mitä se
voisi olla:
▪

▪
▪
▪
▪

poliittinen / yhteiskunnallinen / kansalaisaktivismi vaikuttaminen yleiseen mielipiteeseen ja yhteiskunnalliseen
keskusteluun ja päätöksentekoon
valistukseen, koulutukseen, viestintään keskittyvä keskus- esim.
oman "lehden" julkaisu, koulutustilaisuudet yms.
rahavapaaseen elämäntapaan ja yhteisöllisyyteen tähtäävä
oman elämäntavan muutosprosessi
henkiseen kasvuun, vapautumiseen ja arvojen muutokseen
tähtäävä toiminta
ekologinen / omavaraistalous / ekokylä - luonnollisen elämän
harjoittaminen

Toiminnan luonne ja palvelut
Resurssien kartoitus ja kirjaaminen
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▪
▪
▪

mitä resursseja on käytettävissä ja kuinka paljon – osaaminen,
aika, tavarat yms. – ja tämän tiedon ajan tasalla pitäminen
suora yhteisödemokratia
jokaisella osallisella on oikeus tehdä aloitteita toiminnan
kehittämiseksi, aloitteista äänestetään ja mikäli aloite ei ole
rahavapaan talouden ja elämän luonteen vastainen tai ei edistä
sitä muuten, niin aloite hyväksytään ja pannaan täytäntöön

Yhteisöpalvelut
▪

▪

omaan osaamiseen perustuvien työsuoritteiden tarjoaminen
veloituksetta muiden käyttöön esim. sovitulla tuntimäärällä
kuukaudessa – toiminnan alussa luo mahdollisuuden vastaavien
palveluiden saamiseen muilta, suoritetusta yhteisöpalvelusta voi
suoritteen vastaanottaja antaa arvionsa, joka kirjataan henkilön
”mainerekisteriin”
tämän avulla myös ne työt tulevat tehtyä, jotka muuten jäisivät
tekemättä kiinnostuksen puutteen vuoksi

Itsensä toteuttaminen
▪

tavoitteena on se, että jokainen löytäisi oman luontaisen ja
osaamiseensa perustuvan tavan toteuttaa itseänsä ja olla
mukana yhteisönsä toiminnassa ja hyvinvoinnin luomisessa

Tavaroiden lainauspalvelu
▪

nykyisten omien tavaroiden saattaminen muiden käyttöön ja
muiden tavaroiden lainaaminen omaan käyttöön – kuten
kirjastojen toiminta nykyään, mutta laajemmassa määrin –
toiminnan alussa tavaran omistusoikeus jää alkuperäiselle
omistajalle, ellei luovuta sitä yhteiseen hallintaan
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Ylijäämän jakaminen
▪

yli oman tarpeen menevien itse tuotettujen tai kerättyjen
ruokatarvikkeiden lahjoittaminen muille – kasvimaan tuotokset,
marjat, omenat, kalat yms.

Osaamisen jakaminen
▪

omien elämäntaitojen ja -tietouden jakaminen ja välittäminen
muille

Ajan jakaminen
▪

oman ajan jakaminen muiden käyttöön esimerkiksi olemalla
kaveri tai avustaja toiselle ihmiselle

Yhteisön juttutupa
▪

kohtaamisia, vertaistukea, juttuseuraa, kokemusten vaihtoa,
läsnäoloa jne.

Toiminnassa noudatettavia periaatteita
Vastavuoroisuuden periaate
▪

toiminnassa noudatetaan vastavuoroisuuden periaatetta eli ”jos
saa, niin myös antaa”, mutta tälle ei aseteta tiukkoja määräyksiä
tai ehtoja, vaan perustuu vapaaehtoisuuteen ja toiminnan
luonteen ymmärtämiseen

Varhaisen puuttumisen periaate
▪

mikäli ihmisten välillä ilmenee erimielisyyksiä, niin niihin
puututaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja niihin
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etsitään sellainen ratkaisu, jonka molemmat osapuolet voivat
hyväksyä, jotta ei synny ”voittaja ja häviäjä” asetelmaa
Palveleva johtajuus
▪

toiminnan johtamisessa, jos sille syntyy luonnollista tarvetta,
noudatetaan palvelevan johtajuuden asennetta, johtaminen ei
anna erivapauksia tai -oikeuksia johtamista toteuttaville
henkilöille

Noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä
▪

palveluiden toteuttamisessa haetaan sellaisia muotoja, jotka
eivät ole ristiriidassa nykyisen lainsäädännön kanssa tai aiheuta
palveluiden käyttäjille hankaluuksia.

Uuden ajan keskus pyrkii kehittämään sellaisia toimintamuotoja,
jotka saavat myös oikeudellisen suojan ja hyväksynnän nykyiseltä
rahaan perustuvalta yhteiskunnalta. Toiminnassa edetään askel
kerrallaan kohti täysin rahavapaata taloutta ja elämää.

Miten pääsemme alkuun?
Me teemme jo nyt asioita, jotka pidemmälle vietyinä johtavat
rahavapaan talouden toteutumiseen. Erona on kuitenkin se, että nyt
näitä asioita tehdään muista, usein inhimillisistä, syistä, eikä niiden
tavoitteena ole rahavapaan talouden ja elämän edistäminen.
Rahasta vapaata toimintaa ovat mm. seuraavat:
▪

naapuriapu ja talkoot, jossa tavoitteena on auttaa lähimmäistä
tai tehdä jotakin hyvää lähiympäristölle tai -yhteisölle

8

▪

▪

▪
▪
▪
▪

vapaaehtoistyö - työsuoritteen luovutus veloituksetta hyvään
tarkoitukseen esim. toimiminen kolmannen sektorin järjestöissä
ja yhdistyksissä tai kirkon toiminnoissa
hyväntekeväisyys
ja
lahjoitukset
–
toimiminen
hyväntekeväisyysjärjestöissä ja yhdistyksissä, ruoka-avun
antaminen, vähävaraisten tukeminen, avustukset järjestöille
yms.
jakaminen - tiedon tai tavaroiden antaminen / lahjoittaminen
toisen käyttöön veloituksetta
palveluiden vaihtaminen "päikseen"
kirpputorit - vanhojen tavaroiden myynti nimelliseen hintaan,
jotta saa pöytävuokran maksettua
kasvimaan ja puutarhan hoitaminen ruoan tuottamiseksi

Miten voimme jo nyt vähentää luonnollista elämäämme estävää
rahan käyttöä?
▪

▪
▪
▪
▪

vähentämällä rahan käyttöä merkittävästi mm. luopumalla
turhista kuluista, käyttämällä kirjaston palveluita, vaihtamalla
lehdet nettilehtiin, siirtämällä puhelimen käyttöä netin viestimiin
yms.
tavaroiden hankinta käytettyinä kirpputoreilta, vaihtamalla
toisten kanssa yms.
vaihtamalla maksulliset harrastukset ilmaisiin / halvempiin
harrastuksiin
vaihtamalla halvempaan asumisratkaisuun, kimppakämppään,
yhteisöasumiseen
luopumalla autosta ja käyttämällä julkisia, kimppa-auton
hankinta yms.
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▪
▪
▪
▪

suosimalla terveellisiä elämäntapoja ja näin vähentämällä
sairaskuluja
vaihtamalla ostopalvelut itsetekemiseen, naapuriapuun,
talkoisiin
luopumalla velaksi elämisestä ja pitkäaikaisista sitoumuksista
jne.

Miten edistämme luonnollista elämäämme ”henkisillä teoilla”?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

lisäämällä vapaa-aikaamme, jonka vähempi rahantarve
mahdollistaa
hakeutumalla samanhenkisten ”kohtuullistajien” pariin
itsetutkistelun lisääminen - miksi teen sen mitä teen
hiljentyminen, meditaatio, jooga, kävely, luonnossa kulkeminen
yms.
oman tietouden lisääminen itsestä ja maailmasta tarvehierarkiat, maailmankuvat, Enneagram yms.
oman "kutsumuksen" selvittäminen ja sitä kohti meneminen
askel kerrallaan
perehtymällä uutta elämää edistäviin kirjoihin, ekirjoihin,
nettisisältöihin, osallistumalla ilmaisiin luentoihin ja tapaamisiin
yms.

Miten lopetamme nykyisen kestämättömän maailman tukemisen?
▪
▪
▪

jättämällä äänestämättä ja muuttamalla tämä aktiiviseksi
passiivisuudeksi ja kansalaistoiminnaksi
kieltäytymällä merkityksettömästä ja kestämättömästä työstä
perustamalla uuden ajan keskuksen / toimimalla uuden ajan
keskuksessa
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▪

uuden ajan ja rahavapaan talouden ja luonnollisen elämän
edistäminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa

Uuden ajan yhteisöjen luominen ”valtaamalla”
Visio uuden ajan asuinyhteisöjen ja -alueiden synnyttämisestä
”valtaamalla”.
Tavoite
Uuden ajan tietoisuuden laajentaminen ja kestävämmän ja
vastuullisemman maailman luominen edellyttävät, että sitä haluavat
ja sen eteen töitä tekevät ihmiset löytävät toisensa ja tulevat yhteen
arjessa tapahtuvan yhteistyön helpottamiseksi. Meitä uuden ajan
ihmisiä on jo jonkin verran eri puolilla Suomea, mutta ongelmana on
useinkin se, että emme tiedä toisistamme ja olemme siksi yksin
omien ajatustemme, ideoidemme ja toiveidemme kanssa. Uuden
ajan asuinyhteisöjen tavoitteena on mahdollistaa se, että löydämme
toisemme ja muodostamme arjessa toimivia yhteisöjä. Asuminen ja
fyysinen läheisyys ovat tässä avainasemassa.
Idea
Synnytetään uuden ajan asuinyhteisöjä luomalla uuden ajan arvoja –
kuten välittäminen, huolenpito, jakaminen, osallisuus, kestävyys,
omavaraisuus, vastuullisuus – toteuttavia asuinyhteisöjä olemassa
olevaan asuinympäristöön ja asujaimistoon ”valtaamalla” niitä
yksinkertaisesti muuttamalla alueelle. Kun tarpeeksi moni uuden ajan
arvoja kokemuksellisesti tai tavoitteellisesti kannattavia ihmisiä
muuttaa ko. asuinalueelle, niin heidän esimerkkiään noudattaen
voidaan koko asuinalueen luonne ja identiteetti muuttaa uuden ajan
arvoja toteuttavaksi.
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Uuden ajan yhteisöt - miksi ”valtaamalla”?
Uuden ajan yhteisöjen synnyttäminen "valtaamalla" on valittu
perinteisen ekokylän perustamisen sijaan siksi, että se korostaa
uuden ajan arvojen mukaisesti tavoitetta "hyvä elämä kaikille", ei
vain tietylle, valitulle porukalle. Kun asuinyhteisö synnytetään
"valtaamalla", niin silloin uuden ajan ihmiset toimivat muiden vielä
eri maailmankuvia ja arvoja kannattavien keskuudessa ja näyttävät
omalla esimerkillään ja toiminnallaan, että voi elää ja toimia myös
uudella, ekologisesti kestävämmällä, sosiaalisesti vastuullisemmalla
ja yhteisöllisemmällä tavalla ja samalla tukea paikallistaloutta ja
aidosti demokraattisia päätöksentekomalleja. Ja näyttää, että uusi
välittämiseen, jakamiseen, huolenpitoon, osallisuuteen ja vapauteen
perustuva uuden ajan arvojen mukainen elämäntapa on myös hyvää
ja mielekästä elämää.
Näin toimien mahdollistetaan se, että uusi elämäntapa ja uudet arvot
konkretisoituvat arjessa ja tulevat näkyviksi, eivätkä ole vain
"paremman maailman" haaveilua. Tämä uskoaksemme auttaa meitä
myös selviytymään paremmin edessämme olevista ja jo meneillään
olevista kriiseistämme.
Edut
Valtaamalla toteutettavien asuinyhteisöjen synnyttäminen on
nopeasti käynnistettävissä eikä edellytä mitään muuta kuin
päätöksen ”vallata” asuinalue ja sinne muuttavilta ihmisiltä
päätöksen muuttaa alueelle. Valtauksessa hyödynnetään olemassa
olevaa rakennus- ja asuntokantaa ja alueelle muuttavat voivat joko
vuokrata tai ostaa asunto-osuus- tai omistusasunnon kuten
nykyisinkin tai mahdollisesti myös ostaa tontin alueelta ja rakentaa
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oman talon. Jokainen alueella asuva vastaa omista järjestelyistään,
eikä alueelle muutossa tarvita lupia tai valvontaa.
Uusi uuden ajan asuinyhteisö ja -alue syntyvät vapaasti,
luonnollisesti, itseohjautuvasti ja hajautetusti ja varmistaa näin
yksilöllisten ratkaisujen mahdollisuuden uuden ajan yhteisöllisyyden
sisällä. Koska asuinalue ja -yhteisö syntyvät luonnollisesti ilman
hierarkkisia rakenteita tai valvonnan välineitä, niin asujaimisto
muodostuu heterogeeniseksi ja sellaiseksi ja siten kuin uuden ajan
arvoja noudattavia ihmisiä on edustettuna Suomessa.
Olennaista on myös se, että ensimmäisiä syntyviä uuden ajan
asuinyhteisöjä ja -alueita voidaan käyttää mallina ja esimerkkinä
seuraavien alueiden valtaamiselle. Näin uuden ajan kestävä
elämäntapa ja uusien arvojen mukainen elämä laajenevat ympäri
Suomea luonnollisesti.

Vaatimukset ”vallattavalle” alueelle
Vallattavan alueen tulee olla riittävän laaja ja sisältää erityyppisiä
omistus- ja vuokra-asuntoja ja rakennuksia sekä mahdollisuuden
perustaa johonkin alueella sijaitsevaan rakennukseen – esimerkiksi
vanhaan käytöstä poistettuun kouluun tai muuhun julkisessa
käytössä olleeseen tilaan - ns. uuden ajan keskus, joka toimii yhteisön
yhteisenä ”olohuoneena” ja yhteisen toiminnan keskuksena. Alueen
läheisyydessä tulee olla myös monipuolisesti metsää, peltoa ja
maastoa, jotka tarjoavat mahdollisuuksia mm. omavaraiseen
ruokatuotantoon, polttopuiden hankintaan ja virkistyskäyttöön tai jo
toimivia lähi- ja luomutuotantoa harjoittavia viljelijöitä ja
karjatilallisia, joiden elintarvikkeita voidaan hyödyntää yhteisössä
esimerkiksi erilaisten ruokapiirien kautta.
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Alue voi sijaita kaupungin sisällä, kaupungin lähialueilla tai
maaseudulla, kunhan sinne on hyvät yhteydet julkisilla
liikennevälineillä sekä nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet
etätyön mahdollistamiseksi. Alueella tulisi olla myös ansio- ja
yritystoimintaan soveltuvia tiloja, jotta alueella olisi mahdollista
yhdistää työn tekeminen ja asuminen ilman oman auton käyttöä.
Myös oma lähikauppa ja muut peruspalvelut olisi hyvä olla lähellä.
Mikäli näin ei ole, niin esimerkiksi yhteiskäytössä olevalla kimppaautolla ja/tai yhteiskuljetuksilla voidaan palvelujen saatavuus
varmistaa ekologisesti kestävällä tavalla.
Asuinalueelle ei tarvitse määrittää sen kummempia kriteerejä, koska
alueelle muuttavat ihmiset itse valitsevat sellaisen alueen, joka
soveltuu juuri heille ja heidän omiin tavoitteisiinsa ja toiveisiinsa
uuden ajan asuinyhteisöstä ja -alueesta. Asuinalueita voidaan
perustaa vapaasti eri puolille Suomea ja ne voivat olla laajuudeltaan
hyvinkin erilaisia. Olennaista on se, että ne mahdollistavat uuden
ajan arvojen ja kestävän elämäntavan toteuttamisen riittävässä
määrin.

Tavoitteena elävät yhteisöt
Miksi nykyiset asumisalueet ovat pääasiassa nukkumalähiöitä, miksi
myös kaupunkien keskustat ovat näivettymässä?
▪
▪
▪

työ ja asuminen on erotettu toisistaan eri alueille, jopa eri
kaupunkeihin
alueet ovat useimmiten yksipuolisia joko omakotialueita,
vuokralähiöitä tai sosioekonomisesti homogeenisia
kaupat ja palvelut on kilpailu ja suurtuotannon edut vienyt
ostoskeskuksiin ja kauppa-alueisiin, joissa ei ole asuntoja
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▪

▪

▪

▪

▪
▪

yksityisyyden ja yksilöllisyyden korostuminen ei ole tukenut
asuinalueiden omaa yhteisöllistä ja sisäistä toimintaa - myös
harrastusmahdollisuudet on usein viety muualle ja maksullisiin
harrastuspaikkoihin
kaupunkikeskustojen korkea asuntojen hinta- ja vuokrataso ei
mahdollista nuorten sijoittumista keskustaan, jolloin nuorten
tuoma luonnollinen aktiivisuus ja dynaamisuus puuttuvat
keskustasta, koskee myös lapsiperheitä
oman auton käyttötarpeen korostuminen on tehnyt myös sen,
että asiointi tapahtuu täsmäkäynnein eikä luonnollista
kanssakäymistä tapahdu spontaanisti kuten tapahtuisi, jos
palvelut, kaupat ja harrastusmahdollisuudet olisivat lyhyiden
kävely- ja pyörämatkan etäisyydellä
autoilu on myös poistanut tarpeen puistoilta ja kävelyreiteiltä
ihmisten kohtaamispaikkoina ja ne ovatkin usein vain
yksipuolisia ja tyhjiä viheralueita tai nekin ovat erillisiä ja
erikseen käytäviä alueita, ei luonnollinen osa ihmisten arkea ja
lasten leikkipaikkoja
myös koulut ja terveysasemat ovat usein keskitetty samaan
isoon kohteeseen ja edellyttävät auton käyttöä
edellä mainitut auton tarvetta korostavat infraratkaisut ovat
myös vähentäneet julkisen liikenteen määrää ja
käyttömahdollisuuksia

Uuden ajan yhteisöt pyrkivät palauttamaan asuinalueiden sisäistä
dynamiikkaa ja palveluja ihmisen kokoisiksi ja lähipalveluiksi, jotka
sitten mahdollistavat asuinyhteisöjen muuttumisen uuden ajan
arvoja paremmin toteuttaviksi - eläviksi yhteisöiksi.
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Olennaista uudessa ajassa ja sen pohjalta syntyvissä asuinyhteisöissä
ovat arvot. Ja vielä olennaisempaa on se, että näitä tuttuja, hyviä
arvoja myös toteutetaan ja ne ohjaavat käyttäytymistä ja toimintaa.
Nytkin kyllä arvostamme hyviä arvoja, mutta monesti juuri ne
vastakohdat kuitenkin vievät meitä yksilöinä ja yhteiskuntina
eteenpäin - ja tulos on näkyvissä.
Esimerkkejä arvojen eroista
Nyt vs. uusi aika
Ahneus vs. resurssien jako
Egoismi vs. altruismi
Eriarvoisuus vs. tasa-arvo
Erillisyys vs. ykseys
Hierarkia/konsensus vs. stigmergia
Joko tai vs. sekä että
Järjestelmä vs. luonto/elämä/ihminen
Kilpailu vs. yhteistyö
Kulutus vs. tarpeet
Mieli vs. elämä
Minä/me vs. kaikki
Omistaminen vs. jakaminen
Pakko vs. mielekkyys
Passiivisuus vs. aktiivisuus
Raha vs. resurssi
Staattisuus vs. dynaamisuus
Suhde vs. yhteys
Tuhoaminen vs. luominen
Uskomukset/totuus vs. todellisuus
Valehtelu vs. rehellisyys
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Valittaminen vs. tekeminen
Valta vs. yhteistyö
Vastustaminen vs. osallistuminen
Välinpitämättömyys vs. välittäminen

Uuden ajan yhteisön luonne, arvot ja tavoitteet
Uuden ajan yhteisö on arvoyhteisö. Se toteuttaa uuden ajan
elämäkeskeisten arvojen - kuten vastuullisuus, vapaus, välittäminen,
jakaminen, osallisuus, kestävyys - mukaista elämää ja perustaa
kaiken toimintansa näiden pohjalle. Uuden ajan arvot syntyvät
postmodernin maailman kuvan jälkeen alkavasta tietoisuuden
evoluution 2. vaiheesta, jota kuvastaa elämä- ja evoluutiokeskeisyys
ja yhteyden luominen elämään oman erillisen omakuvan luoman
todellisuuden sijaan.
Tulevaisuuteen orientoitunut yhteisö - yhteisön tavoitteena on
luoda toimivia malleja elämäntavasta, joka on
▪ ekologisesti kestävä – aineellisen ja ympäristöä rasittavan
kulutuksen olennainen pienentäminen,
▪ sosiaalisesti vastuullinen ja yhteisöllinen – yhteisön oman
vastuun ja toisista huolehtimisen korostaminen ja yhdessä
tekeminen yhteisöllisyyden toteuttamisena,
▪ toteuttaa tasa-arvoista demokratiaa – kaikilla on mahdollisuus
osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen tasa-arvoisena
päätöksentekijänä,
▪ tavoittelee resurssipohjaista, rahavapaata taloutta – elämälle
välttämättömien resurssien jakaminen ei perustu enää
eriarvoiseen rahan ja vallan kautta tapahtuvaan toteuttamiseen,
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▪

vaan kaikille taataan nämä perusresurssit ilman eri korvausta tai
ansaitsemista ja
keskittyy luomaan kaikille yhteisön jäsenille, mutta myös muille,
hyvää ja mielekästä elämää – hyvä ja mielekäs elämä syntyy
luonnollisesti ja luonnollisesta yhteydestämme itseemme,
toisiimme, luontoon ja maapalloon, hyvä ja mielekäs elämä
mahdollistuu, kun poistamme ristiriidan oman itsemme ja
maapallomme väliltä ja alamme elää siinä mitä on ja mikä on
mahdollista.

Todellisuuteen ja tekemiseen keskittyvä yhteisö - yhteisö keskittyy
arjessa tapahtuvaan tekemiseen ja asioiden tarkasteluun tämän
tekemisen kautta, se ratkaisee eteen tulevia haasteita ja ratkaisua
tarvitsevia asioita todellisuuteen, ei uskomuksiin, perustuen ja arvioi
niiden toimivuutta tekemisen ja käytännön kautta.
Elämään keskittyvä yhteisö - se ammentaa näkemyksensä
uusimmasta ns. elämän tietoudesta, jota kuvaavat
▪ ihmisten ja yhteiskuntien evolutiivisen kehityksen
ymmärtäminen ja niiden ilmeneminen erilaisia arvoina,
maailmankuvina ja todellisuuskäsityksinä,
▪ holistinen ote maailman tarkastelussa,
▪ elämän ymmärtäminen yhtenä ja kokonaisena tapahtumisena ja
▪ pyrkimys mennä jatkuvasti eteenpäin ja syventää tätä elämän
ymmärrystä ja sen merkitystä ja vaikutusta elämässämme ja
yhteiskunnissamme
Avoin yhteisö - yhteisö on avoin kaikille kiinnostuneille ja se syntyy
ns. stigmergian periaatteita – vapaasti, luonnollisesti,
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itseohjautuvasti, hajautetusti – noudattaen ja hyödyntää näitä
kaikessa toiminnassaan ja uuden luomisessaan.

Mitä "uusi aika yhteisön" jäsenyys tarkoittaa?
Uuden ajan yhteisön jäsenyys on:
ITSESI HAASTAMISTA - haluat haastaa omia uskomuksiasi itsestäsi,
elämäntavastamme ja maailmasta ja vapautua luodusta, uskomuksin
ylläpidettävästä omakuvastasi elämän luonnolliseen yhteyteen ja
elämään siinä mitä on.
TEKOJA OMASSA ARJESSASI - haluat tehdä konkreettisia muutoksia
elämässäsi, jotta se olisi ekologisesti mahdollisimman kestävää ja
sosiaalisesti vastuullista sekä vältät tukemasta nykyistä järjestelmää
sen eri ilmenemismuodoissaan, jotka eivät ole kestäviä ja vastuullisia.
OMASTA YHTEISÖSTÄ HUOLEHTIMISTA - haluat olla mukana
huolehtimassa oman yhteisösi hyvinvoinnista ja sen kasvusta kohti
uuden ajan arvojen yhä kattavampaa toteutumista.
TOIMINTAA UUDEN AJAN PUOLESTA - haluat olla mukana
edistämässä uuden ajan sanomaa ja valmis toimimaan sen
tavoitteiden puolesta.

Uuden ajan keskuksen toimintamahdollisuuksia
Alueelle muuttavat ja siellä jo asuvat ihmiset luonnollisesti itse
päättävät mitä yhteistä toimintaa alueen ihmisten välille syntyy,
mutta uuden ajan arvojen mukaisia uusia palveluja voisivat olla mm:
▪
▪
▪

yhteisön omat tapahtumat ja tilaisuudet,
työpajatoiminta uuden ajan keskuksessa, joka voi toimia säätiötai yhdistyspohjalta tai täysin toimijoiden oman toiminnan avulla,
etätyöpisteitä, jotka tarjoavat nopeat tietoliikenneyhteydet ja
mahdollisuuden etätyöhön,
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▪
▪
▪
▪

▪

kurssi- ja koulutustoiminta uuden ajan keskuksessa,
ruokapiirejä elintarvikkeiden yhteishankintaan ja jakamiseen,
lainasto erilaisten työvälineiden ja tavaroiden lainaamiseen
muille alueen asujille,
alueella asuvien henkilöiden – jotka tarvitsevat lyhytaikaista apua
esimerkiksi
sairauden,
ikääntymisen
tai
muuttuvien
elämäntilanteiden vuoksi - avustaminen ja auttaminen ulko- ja
sisätöissä sekä tarjota heille erilaisia muita huolenpitopalveluja,
jne.

Irtiotto ry
Uuden ajan edistämiseksi on perustettu Irtiotto ry niminen yhdistys.

Kenelle yhdistyksemme on tarkoitettu?
Etsimme sinua, joka olet aidosti kiinnostunut uudesta ajasta, sen
tarjoamista uusista näkemyksistä luoda uutta elämäntapaa ja
yhteiskuntaa, joka ei enää ole ristiriidassa oman itsemme ja
maailmamme kanssa. Olet valmis osallistumaan sen toteuttamiseen
yhdessä meidän muiden uuden ajan ystävien kanssa.
Olet myös aidosti kiinnostunut uuden ajan perustana olevasta
evolutiivisesta vapaudesta, joka tarkoittaa vapautta sisäisistä
riippuvuuksistamme ja uskomuksistamme ja ulkoisista elämäämme
ja vapauttamme rajoittavista kulttuurisista ja yhteiskunnallisista
sidonnaisuuksista. Tämä tarkoittaa elämää siinä mitä on, elämää
todellisuudessa, ei uskomuksiemme luomassa todellisuuden kuvassa.
Tämä vapautumisen prosessimme käynnistyy, kun etenemme
nykyisestä modernista ja postmodernista maailmankuvastamme ja
arvoista kohti elämäkeskeisiä arvoja ja maailmankuvia. Moderni
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maailmankuva korostaa aineellista hyvinvointia, kehitystä, kasvua ja
kulutusta ulkoisen olemuksemme parantajana ja arvostuksen
tuojina, kun taas postmoderni maailmankuva korostaa ihmisyyttä,
luonnonarvoja,
suvaitsevaisuutta,
moniarvoisuutta
ja
kulttuurisuutta, oman itsemme toteuttamista sisäisen merkityksen ja
tarkoituksen
tuojina
ja
parantajina.
Elämäkeskeisissä
maailmankuvissa olennaista on elämän ja sen evolutiivisen prosessin
ymmärtäminen ja sisäistäminen oman elämämme perustaksi,
ihmisen ja luonnon keskinäisriippuvuuden ymmärtäminen ja
ihmisyytemme sisäisen ja ulkoisen olemuksen yhdentyminen
kokonaisvaltaiseksi elämän kokemiseksi.
Jokainen meistä voi toimia vapaasti ja omaehtoisesti niiden asioiden
puolesta, joiden itse näkee toteuttavan uutta aikaa ja omia intressejä
ja joiden haluaisi nähdä toteutuvan meidän kaikkien elämässä ja
yhteiskunnassamme laajemmin. Tavat ja tyyli ovat vapaita – uusi aika
ja elämä sen mukaisesti on mahdollisen taidetta, jossa vain
mielikuvituksemme on rajana. Yhdistys antaa tukensa tähän työhön
mahdollisuuksiensa mukaan.
Meillä ei ole tarkkaa suunnitelmaa tai agendaa siitä mitä tulemme
tekemään. Haluamme, että yhdistyksemme toiminta muodostuu sen
mukaisesti kuin miten sitä yhdessä uuden ajan hengessä vapaasti ja
luovasti luomme. Yhdistyksen toiminta tulee olemaan meidän
näköisemme kuten uuden ajan yhteiskunta ja maailmakin.

Kenen etua Irtiotto ajaa?
Irtiotto yhdistys edistää sääntöjensä mukaisesti ”uutta aikaa”, mutta
mitä tämä tarkoittaa käytännössä, kenen etua yhdistyksemme ajaa?
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Yhdistyksemme ei aja jäsentensä tai yksittäisten henkilöiden omaa
etua. Se ei keskity tekemään olostamme miellyttävämpää tai
tekemään kenenkään elämää paremmaksi tai mukavammaksi tai
muuttamaan kenenkään elämäntapaa ekologisemmaksi ja
vastuullisemmaksi. Vastuu näistä on luonnollisesti meillä itsellämme.
Meidän tavoitteemme on luoda edellytyksiä uuden yksilölliseen ja
yhteisölliseen vapauteen perustuvan yhteiskunnan ja ekologisesti ja
sosiaalisesti kestävän yhteisöllisen elämäntavan syntymiselle. Me
ajamme kaikkien etua, tulevien sukupolvien etua, luonnon ja sen
elämän etua – me toimimme uuden kestävämmän ja
vastuullisemman yhteiskunnan ja maailman puolesta.
Me luomme myös edellytyksiä vapauden kokemiselle ja tulemiseksi
todeksi meidän kaikkien arjessa ja todellisuudessa, mutta tämäkin
työ on meidän jokaisen itse tehtävä. Tukea tähän annamme itse kukin
toisillemme, mutta vastuu on aina meillä itsellämme.
Yhdistyksemme tavoitteena on siis toimia yhteisen hyvän ja kaikkien
edun mukaisesti sisältäen niin meidät itsemme kuin luonnon ja sen
elämän ja monimuotoisuuden. Teemme työtä uuden ajan syntymisen
puolesta ja avaamme tietä vapauden ja vastuun toteutumiseen
meidän kaikkien elämässä ja yhteiskunnassamme.
Se, miten tämä toteutuu arjessamme ja yhteiskunnassamme, on
meidän kaikkien vastuulla. Yhdistyksemme toimii tässä työssämme
apuna ja tukena ja pyrkii siihen, että me, jotka haluamme tehdä työtä
paremman tulevaisuuden eteen, löydämme toisemme ja alamme
toimia yhdessä.
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Etsimme edelläkävijöitä
Haluatko muutosta, olla edelläkävijä, osallistua kanssamme uuden
ajan talkoisiin ja antaa oman innostuksesi, rohkeutesi ja osaamisesi
uuden kestävämmän ja vapaamman maailman luomiseksi?
Ratkaistaksemme aikamme haasteet ja luodaksemme uuden
paremman maailman, tarvitsemme vahvan vision, jonka ”uusi aika”
tarjoaa meille ja tavan, jolla sen voimme toteuttaa. Kun tarpeeksi
moni meistä osallistuu ”uuden ajan” edistämiseen, niin maailman
muutos käynnistyy. Ja kun "uusi aika" alkaa kiinnostaa yhä useampia,
niin massat tulevat sitten edelläkävijöiden perässä.
Yhdistyksen jäsenyys antaa sinulle mahdollisuuden tutustua muihin
"uuden ajan ystäviin" ja jakaa omia kokemuksiasi ja näkemyksiäsi
hyvästä elämästä ja siitä, kuinka voisimme elää kestävämmin,
vastuullisemmin ja vapaammin. Nykyinen elämäntapammehan ei sitä
enää ole ja meidän on nyt nopeasti löydettävä uusi tapa elää
kestävästi ja järjestää yhteiskuntamme uudella tavalla. Tätä tehtävää
varten olemme perustaneet Irtiotto yhdistyksen. Se toimii myös
mallina muille vastaaville yhdistyksille ja yhteisöille, joita uuden ajan
tiimoilta mahdollisesti syntyy.
Kun olemme saaneet toiminnan käyntiin ja jäseniä eri puolilta
Suomea, niin suurena tavoitteenamme on perustaa "uuden ajan ja
elämän keskuksia" eri puolille Suomea. Ne olisivat uuden ajan
ihmisten kokoontumis- ja vaikuttamispaikkoja, jossa luodaan yhdessä
uutta yhteiskuntaa ja maailmaa elämästä ja arjesta käsin. Siellä
kohtaamme toisemme, luomme uusia ja erilaisia uuden ajan
yhteisöjä, perustamme perheitä ja luomme uusia ystävyyssuhteita.
Käynnistämme poliittista vaikuttamista ja kansalaistoimintaa,
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jaamme kokemuksiamme elämästä ja luonnosta, teemme yhdessä
elämää rikastuttavia asioita. Luomme perustaa uudelle
yhteiskunnalle ja elämme sitä todeksi omassa arjessamme.
Uuden ajan ja elämän keskukset eivät ole päämäärä sinänsä, vaan
väline ja tapa käynnistää "uutta aikaa". Tätä tavoitettamme
tukemaan olemme ideoineet edellä kuvatun konseptin
”asuinyhteisöjen muodostamisesta valtaamalla”.
Ennen näiden tavoitteidemme toteutumista, järjestämme
jäsenillemme avoimia keskustelutilaisuuksia ja kursseja uudesta
ajasta ja siitä, kuinka voimme elää vapaudesta ja elämästä käsin
elämäämme. Saat tietoa "uudesta ajasta" ja sen merkityksestä. Se
antaa sinulle kokonaisvaltaisen ja evolutiivisen näkemyksen meistä
itsestämme, yhteiskunnistamme, aikamme haasteista ja niiden
ratkaisumahdollisuuksista. Tavoitteenamme on perustaa ”uuden
ajan opisto”, joka tuottaisi erilaisia kursseja ja tietosisältöjä ”uuden
ajan” laajasta kokonaisuudesta – elämästä, vapaudesta,
yhteiskunnasta, ympäristön tilasta, uusista taloudellisista ja
sosiaalisista innovaatioista yms. – ja luoda vahva tiedollinen perusta
uuden ajan elämän ja yhteiskunnan rakentamiselle ja toteutumiselle.
Yhdistyksen jäsenyys ja toiminta sen parissa on tapa haastaa itseäsi
ja uskomuksiasi ja avata tietä todelliseen vapauteen ja
todellisuuteen. Se antaa sinulle tukea omassa kehityksessäsi ja
matkallasi eteenpäin ja laajentaa todellisuuden näkemistäsi tietoisuuttasi. Uusi aika tarjoaa uuden lähestymistavan henkisyyden
etsimisellemme ja näyttää kuinka hyvä ja mielekäs elämä löytyvät
siitä mitä on - todellisuudesta, ei jostakin erillisestä henkisestä
maailmasta. Voit luoda itsellesi täysin uuden elämän vapaudesta ja
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elämästä käsin. Paljon luvattu, mutta täysin mahdollista ja
luonnollista.
Yhdistyksen jäsenyys ja työ "uuden ajan" puolesta on vahva
tahdonilmaisu siitä, että haluat olla mukana luomassa uutta
maailmaa ja hyvää ja mielekästä elämää meille kaikille. Vaikka
tavoitteemme ovat todella suuria ja haastavia ja vaativat paljon työtä
ja sitoutumista, niin lopulta kyse on siitä, että haluamme elää toisin.
Haluamme elää ekologisesti kestävällä tavalla, taloudellisesti ja
sosiaalisesti vastuullisesti ja siten, että se luo hyvän ja mielekkään
elämän edellytykset meille kaikille. Ja luoda sellaisen yhteiskunnan ja
maailman, joka on mahdollinen ja kestävä myös lapsillemme ja
lastenlapsillemme. Vain yhdessä toimien, muiden "uuden ajan
ystävien ja etsijöiden" kanssa, se on mahdollista.
Tule kanssamme "uuteen aikaan". Nyt tarvitaan uutta ajattelua ja
uusia ratkaisuja - nyt on aika siirtyä puheista tekoihin.
Ota ensimmäinen askel kohti uutta elämää ja parempaa maailmaa ja
liity Irtiotto yhdistyksemme jäseneksi!

Visio ”uudesta ajasta” Suomessa vuonna 2030
Globaalit ongelmamme ovat kriisiytyneet viime vuosikymmenten
aikana – ilmastonmuutos on kiihtynyt ja sään ääri-ilmiöt lisääntyneet
eri puolilla maailmaa, pakolaistulva Afrikasta ja sotien runtelemasta
Lähi-Idästä kasvaa koko ajan, 6. sukupuutto hävittää lajeja kiihtyvällä
vauhdilla, ruoan ja veden vähyys aiheuttavat nälänhätää yhä
laajemmin,
toistuvat
talouskuplat
murentavat
uskoa
talousjärjestelmään, poliittinen eliitti on paniikissa eikä tiedä mitä
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tehdä, nuoret kokevat maailmantuskaa maailmassa, jolla ei näytä
olevan tulevaisuutta.
Länsimaissa on käynnistynyt kansanliike muutoksen puolesta –
mielenosoitukset ja vastarinta on kiihtynyt eri puolilla maailmaa,
vastustamisesta ollaan kuitenkin siirrytty myös toimintaan omassa ja
paikallisten yhteisöjen elämässä, uusia ratkaisuja ehdotetaan ja
kokeillaan, toivo herää, että muutos on sittenkin mahdollinen jne.
Suomessa ”uuden ajan yhdistykset ja keskukset” ovat saaneet laajaa
kannatusta ja yhteisöllisiä elämäntaparatkaisuja kokeillaan, uusi
kestävä elämäntapa nähdään välttämättömänä, mutta myös hyvän
elämän lähteenä. Uutta aikaa edustavia yhteisöllisen elämän
keskuksia ja puolueita on syntynyt ja ne ovat vakiinnuttaneet
paikkansa uuden ajan äänenä ja vaikutuskanavina, kansalaisten oma
aktiivinen toiminta paremman elämän ja maailman puolesta on
vienyt vallanpitäjiltä kannatusta ja kansalaisyhteiskunta hoitaa yhä
enemmän asioitaan itse suoraan.
Irtiotto yhdistys ja sen ympärillä oleva yhteisö on kooste hyvin
erilaisista ihmisistä eri puolilta Suomea, jotka jakavat "uuden ajan"
elämäkeskeisen maailmankuvan ja ovat omalla tavallaan ja työllään
luomassa monimuotoisia, luonnonmukaisia ja elinvoimaisia
ekosysteemejä ja elämänyhteisöjä siellä missä asuvat: kaupungissa,
maalla, lähiössä, kerrostalossa yms.
Yhteistä kaikille on se, että he tekevät tätä työtä vapaudesta ja
elämästä käsin ja hyödyntävät yhteistoiminnassaan ja elämässään
stigmergiaa ja muita elämänmukaisia tapoja luoda uutta ja ratkaista
eteen tulevia haasteita.
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Eri puolille Suomea on perustettu "uuden ajan keskuksia", joita
alueen
uuden
ajan
ihmiset
pyörittävät
ja
pitävät
kohtaamispaikkoinaan. Muutamia asuinalueita on myös jo "vallattu"
ja ne näyttävät esimerkkiä siitä, kuinka elää tätä uutta
elämänmyönteistä aikaa ja elämää todeksi.
Yhdistys koordinoi ja luo yhteyksiä eri ihmisten ja projektien välille ja
järjestää kokoontumisia, joissa juhlistetaan uutta aikaa ja luotuja
uusia ekosysteemejä, yhteisöjä, projekteja, hankkeita jne. Uusi aika
on ihmisten liike eikä sitä kontrolloida tai hallita mistään
keskuspaikasta käsin, vaan se on avoin ja vapaa uuden luomisen
ekosysteemi.
Yhdistys ja yhteisö julkaisevat omaa "Uusi maailma syntyy elämästä
käsin" lehteä verkossa ja printissä ja osallistuu aktiivisesti somessa ja
muissa medioissa käytävään keskusteluun tavalla, joissa oma hanke,
projekti tai elämäntapa kytketään suurempaan uuden ajan
viitekehykseen. Muuten kaikki uuden ajan ihmiset toimivat
itsenäisesti ja pienemmissä syntyneissä soluissa, joille yhdistys ja
yhteisö antavat uskoa, voimia ja rohkeutta elää eri lailla ja muuttaa
maailmaa paremmaksi.
Irtiotto ry ja sen ympärille muodostunut yhteisö edistävät uutta aikaa
ja ekologista elämäntapaa omalla elämällään ja esimerkillään, siellä
missä elävät ja toimivat, eivätkä eristäydy omiin oloihinsa. Olennaista
ei ole niinkään se mitä tehdään, vaan se "lähde" mistä kaikki
tekeminen kumpuaa - elämästä ja vapaudesta käsin.
Yhdistys ja yhteisö katsovat riittävän kauas - uuden ajan
elämänfilosofia, aikamme haasteet, tulevaisuus - ja riittävän lähelle -
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teot arjessa omassa lähiyhteisössään ja elämässään, toiminta
yhteiskunnassa ja työpaikalla, muissa yhdistyksissä jne.
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