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Alkusanat

Tunnetko sydämessäsi kutsun vapaamuurariuteen?

Vapaamuurarit kokoontuvat temppeleissään etsiäkseen viisautta, 
auttaakseen lähimmäisiään ja toteuttaakseen syvältä sielustaan 
kumpuavaa kutsua edistymään henkisesti omassa elämässään.

Vapaamuurarius voi olla sinunkin viitekehyksesi, jos olet aidosti kiin-
nostunut ja halukas kehittymään ihmisenä. Vuosisadat ovat osoitta-
neet, että vapaamuurarius tarjoaa turvallisen ja hyvän tavan edetä 
ihmisenä kehittymisen tiellä, sillä toimintamme perustuu hyveen, 
etiikan ja moraalin korkeimmille periaatteille.

Käsissäsi olevasta oppaasta selviää, miten järjestöön haetaan ja 
kuinka kauan hakuprosessi yleensä kestää. Opas antaa myös yleis-
kuvan järjestöstä kokonaisuudessaan. Siitä selviää, että järjestön 
jäsenillä on hyvin erilaisia lähestymistapoja tähän vanhaan ja ar-
vokkaaseen järjestöön ja sen opetuksiin. Tämä moninaisuus on itse 
asiassa hämmästyttävää! Se kertoo järjestömme dogmittomuudesta 
ja laaja-alaisuudesta. Se kertoo myös siitä, että yhtä oikeaa lähesty-
mistapaa itsensä kehittämiseen ei ole olemassa.

Järjestömme eroaa monista muista myös siinä, että valmiiden vas-
tausten puuttuessa jokaisen on itse tultava oman elämänsä mesta-
riksi. Vuosien mittaan jokainen etenee vaiheittain itsensä kehittämi-
sen tiellä, ja jokainen edistysaskel - ”oppipoika, kisälli, mestari” - on 
uusi näkökulma ihmisyyteen tuoden eteesi uusia haasteita ja uutta 
näkemystä. Jokainen uusi näkökulma kehittää ajatteluasi ja avartaa 
erottelukykyäsi.

Vapaamuurariuden porttien sisäpuolella työskentelevistä monet 
ovat olleet jäseniä kymmeniä vuosia, jotkut jopa yli 50 vuotta jat-
kaen itsensä kehittämistyötä edelleen, kukin omalla tavallaan. He 
etsivät vapautta ja valaistusta sekä auttavat samaa tietä kulkevia 
omalla kokemuksellaan ja viisaudellaan. He ylläpitävät järjestön pe-
riaatteita ja rituaaleja, noita vuosisataisia perinteitä etsiä totuutta ja 
viisautta. Haluaisitko sinä liittyä heidän joukkoonsa? Kannen kuva: Marjut Jokinen 
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Mitä vapaamuurarius antaa/tarjoaa?

Vapaamuurarilooshissa eri elämän aloilta tulevat ja eri elämäntilan-
teissa elävät muurarit kohtaavat yhteisen toiminnan äärellä. Tämä 
traditio mahdollistaa sen, että eri tavoin elämästä innostusta löytä-
vät ihmiset voivat työskennellä samassa looshissa. Tässä on kuvattu 
joitakin niistä asioista, jotka jäseniämme vapaamuurariudessa ovat 
innostaneet. Jos jokin näistä näkökulmista saa sinut kiinnostumaan, 
voisit löytää vapaamuurarityöpajoista samanhenkisiä ihmisiä elämän 
pituisen opintoretkesi tueksi.

Filosofinen näkökulma
Vapaamuurariudessa symbolinen ja vertauskuvallinen työskentelyta-
pa antaa paljon lähtökohtia filosofiselle mietiskelylle. Tulkitsemalla 
sen symboliikkaa voidaan havaita 
samankaltaisuuksia rakentamistai-
don ja ihmisen elämän välillä, ja 
tästä on ammennettavissa syvällistä 
elämäntaidon filosofiaa. Tässä mie-
lessä vapaamuurari opiskelee elämän 
ammattitaitoa.

Esoteerinen/henkinen näkökulma
Vapaamuurarin ihanteena on toimia 
henkisenä ihmisenä maailmassa. 
Muurarit eivät eristäydy maailmasta, 
vaan pyrkivät yhdistämään henkisen 
kehityksen maailmassa elämiseen.

Vapaamuurariuden traditioon on 
kätketty tuhansien vuosien henkinen 
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opetus. Vapaamuurarikokouksissa nämä kerrokset aukeavat kullekin 
omalla tavallaan vuosisatojen aikana koeteltujen symbolien avau-
tuessa. Jokainen rituaalinen kokous on mysteeri. Rituaalien eettisesti 
korkeat opetukset avaavat osallistujassa syvempiä kerrostumia ja 
vahvistavat näin kokemusherkkyyttä.  On kokouksia, jotka avaavat 
arkisten asioiden toisenlaista ymmärtämistä, on kokouksia, jotka 
ylittävät ajan ja paikan. Tämä saa vapaamuurarin vuodesta toiseen 
osallistumaan kokouksiin, rituaalisten kokemusten tuoman ehtymät-
tömän viisauden ja kauneuden vuoksi.

Sosiaalinen näkökulma
Muurarit kohtaavat toisensa tasa-arvoisesti itsekasvatuksen harjoit-
tajina ja henkisen tien kulkijoina. Kokemuksia jaetaan erilaisista läh-
tökohdista tulevien ihmisten kesken, ja looshin tehtäviä hoidetaan 
yhteistyössä. Tämä kasvattaa muurareista ihmisiä, jotka kykenevät 
laadukkaaseen yhteistyöhön erilaisten ihmisten kesken. Vapaamuu-
rarikoulutuksen myötä kykenee sekä kohtelemaan ihmisiä tasa-ar-
voisesti että huomioimaan heidän eroavaisuutensa.

Tradition ja historian näkökulma
Vapaamuurarius on osa tuhansien vuosien tradition katkeama-
tonta ketjua. Rakentaminen on aina ollut erityisen vahva ihmisen 
kehityksen vertauskuva. Historian saatossa jotkin rakennukset ovat 
säilyneet rakennustaiteen vahvoina esimerkkeinä. Oppimalla muura-
ritradition hyvän elämän periaatteet voi tulla osaksi tätä historiallista 
ketjua.

Muurarius harjoittamisena
Muurarius pohjautuu vanhan ajan käsityöläisten ja rakennusam-
mattilaisten toiminnan viisauteen. Käsityöläinen löytää tekemisen 
kautta elämän viisautta, ja tältä pohjalta vapaamuurarius on tekevän 
ihmisen menetelmä.
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Muurarikokousten kuukaudesta toiseen jatkuva, säännöllinen toi-
minta, vahvistaa henkisiä harjoituksia. Omien tavoitteiden seuranta 
vahvistuu, samoin kuin havainto siitä, kuinka kasvavan viisauden 
myötä tavoitteet muuttuvat.

Itsekasvatus
Vapaamuurariudessa jokaisella on omat haasteensa ja tavoitteensa. 
Me kuitenkin jaamme keskinäisiä löytöjämme ja näin tuemme jo-
kaista hänen omalla tiellään, sillä etsijä tuntee toisen etsijän. Muura-
riuden rikas rituaaliperinne antaa itsekasvatuksen harjoittajalle sekä 
kunniakkaita ihanteita tavoiteltaviksi että myös kuukaudesta toiseen 
jatkuvan kokoontumisten ketjun, joka monelle toimii henkisen 
kehityksen selkärankana. Säännölliset kokoontumiset ja toimintojen 

perinteiset muodot auttavat selviämään 
itsekasvatuksen eteen tuomista kriiseis-
tä.

Käytännön muurarius
Kaiken viisauden ja filosofian ohella va-
paamuurarius on myös ihmisten yhteisö 
ja vapaaehtoisjärjestö. Käytännön toimet 
järjestön ja oman looshin hyväksi ovat 
antoisia, koska työtovereina on ihmisiä, 
jotka pyrkivät jatkuvasti edistymään 
ihmisinä. Jokainen ympärilläsi pyrkii 
toimissaan parhaaseen mahdolliseen tai 
kussakin tilanteessa viisaimpaan ja kau-
neimpaan ratkaisuun. Tämä tekee halli-
tuksen kokouksista, remonttitalkoista tai 
vaikkapa vuosisiivouksista töitä, joista 
lähtee kotiin mieli keventyneenä.
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Kansainvälisyys
Järjestön jäsenet ovat tervetulleita vierailemaan LE DROIT HUMAIN 
-järjestön loosheihin muissa maissa. Mikäli kielitaito riittää, voi 
vieraasta maasta ja tuntemattomasta kaupungista löytää joukon 
ihmisiä, joiden kanssa pääsee muurarillisten kokemusten yhdistämä-
nä keskustelemaan syvällisellä tasolla. LE DROIT HUMAIN on ainoa 
aidosti kansainvälinen vapaamuurarijärjestö.

Toimimme 62 maassa ympäri maailmaa, ja jatkuvasti avataan loos-
heja uusissa maissa. Menitpä matkalle Lontooseen, New Yorkiin, 
Tukholmaan, Amsterdamiin, Pariisiin tai Reykjavikiin, puhumattakaan 
Etelä- Amerikan, Afrikan tai Australian kaupungeista, me olemme 
siellä.  On kuin tulisi kotiin joka maassa, kun osallistuu looshikokouk-
seen. Veljeys ihmisten kesken on käsin kosketeltavaa, vaikkei olisi 
koskaan aiemmin tavannutkaan kasvotusten.

Perusperiaatteita

Miehen ja naisen tasa-arvoisuus
LE DROIT HUMAIN -järjestön perusta kuvataan sen perustuslain 1. 
artiklassa:

”Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö Miehille ja Naisille LE DROIT 
HUMAIN tunnustaa miehen ja naisen tasa-arvoisuuden. Järjestö ha-
luaa varmistaa, että miehet ja naiset kaikkialla maailmassa pääsevät 
samalla tavalla osallisiksi yhteiskunnallisista oikeuksista vapaasti ja 
veljellisesti järjestäytyneessä ihmiskunnassa.”

Järjestössämme miehet ja naiset työskentelevät yhdessä samoissa 
loosheissa ja tasa-arvoisesti kaikissa tehtävissä aina järjestön suur-
mestariksi asti.
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Ei dogmeja
Looshit eivät tarjoa valmista tietoa eivätkä selityksiä, vaan ovat hen-
kisiä työyhteisöjä, joissa jokainen kehittää ihmisyytensä osaamista 
luonteensa, taipumustensa ja ihanteittensa mukaisesti. Totuuden 
katsotaan olevan jokaisessa itsessään, ja jokaisen on omalla työllään 
se itsestään löydettävä.

Vapaus
Vapaamuurari tunnustaa, että jokainen on vapaa muodostamaan 
oman käsityksensä maailmasta, jumalasta ja ihmisen asemasta maa-
ilmassa.

Muurarit kehottavat kuitenkin jäseniään noudattamaan maan lakeja 
ja ylläpitämään yhteiskunnan rauhaa.

Tasa-arvoisuus
Vapaamuurariudessa jokainen on tasa-arvoinen. Sekä pidemmälle 
ehtineet että vasta aloittaneet ovat yhtä lailla velvollisia ponnistele-
maan oman henkisen kehityksensä hyväksi ja sitä kautta koko ihmis-
kunnan kehittämiseksi. Tehtävät looshissa kiertävät, niin että vuosit-
tain kukin saa uusia haasteita eteensä.

Veljeys
Looshi on monella tapaa ystäväpiirin kaltainen. Enemmän se muis-
tuttaa kuitenkin hyvää työyhteisöä. Työn tekeminen ja sitä kautta ta-
pahtuneet henkiset oivallukset ovat keskustelujemme yleinen aihe.
Koska looshi on työyhteisö, joka pyrkii tukemaan jokaisen edistymis-
tä, syntyy keskinäinen velvollisuus pyrkiä edistymään. Kun jokainen 
meistä kehittyy, kehittyy myös looshi.
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Looshin luottamuksellisessa ilmapiirissä voi käsitellä vaikeitakin 
asioita, ja huolimatta erilaisista ajattelutavoistamme voimme tukea 
toisiamme.

Hyväntekeväisyys
Vapaamuurariudessa auttaminen ja palveleminen ovat korkeita 
ihanteita, joita kohti kasvamme. Jokaisen ihmisen omassa sisäises-
sä olemuksessa on valmius tehdä hyvää. Muurariudessa pyrimme 
kehittämään tätä valmiuttamme sen itsensä takia.
  
Looshit harjoittavat hyväntekeväisyyttä lahjoittamalla vuoden aikana 
keräämiään varoja parhaaksi katsomaansa kohteeseen. Suomen Lii-
tolla on myös yhteinen avustusrahasto samoin kuin kansainvälisellä 
järjestöllä omansa kansainvälistä toimintaa varten.

Miten pääsen vapaamuurariksi?

Vapaamuurariuteen pyritään itse, 
omasta aloitteesta.

Jäsenyys edellyttää kiinnostusta hen-
kiseen kehitykseen ja oman itsensä 
löytämiseen sekä samoja ominai-
suuksia kuin muukin osallistuminen 
yhteiskunnan toimintaan, eli kohtuul-
lista fyysistä ja henkistä terveyttä sekä 
yleistä kykyä huolehtia asioistaan.

Tässä on kuvaus siitä, kuinka jäsenyy-
den käsittely etenee, jos päätät jatkaa 
pyrkimistäsi jäseneksi kunniakkaaseen 
vapaamuurarien ammattikuntaan.
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Jäsenhakemuksen voi myös peruuttaa, mikäli prosessin aikana tulee 
toisiin ajatuksiin. Useita kuukausia kestävä prosessi antaa aikaa va-
kuuttua omasta päätöksestään.

Vapaamuurarius sopii hyvin koko eliniän kestäväksi toiminnaksi, 
mutta esimerkiksi elämäntilanteen muuttuessa tai muusta syystä 
järjestöstä voi erota yhdistyslain mukaisesti.

Mihin otan yhteyttä
Tämän vihkosen lopussa sekä järjestön www-sivuilla on looshien yh-
teystietoja. Jos looshien esitteiden tai www-sivujen perusteella jokin 
tietty looshi vaikuttaa kiinnostavalta, sinun kannattaa olla suoraan 
yhteydessä siihen sähköpostilla tai puhelimitse.

Jos haluat valintaasi varten lisätietoja eri loosheista tai sinulla on 
muutoin yleisiä kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä myös suoraan Suo-
men Liittoon. Helpoimmin yhteydenotto sujuu sähköpostitse, mutta 
onnistuu myös puhelimitse.

Ensitapaaminen
Kun olet valinnut looshin ja ottanut siihen yhteyttä, kanssasi sovitaan 
tapaaminen, johon tulee muutama muurari tutustumaan sinuun.

Jos keskusteluissa päädytään jatkamaan pyrkimistäsi, saat hakemus-
lomakkeen täytettäväksesi.

Hakemus
Hakemus täytetään selkeästi kuulakynällä tai muulla arkistokelpoisel-
la kynällä ja allekirjoitetaan.
Vapaamuurarityö on itsensä tuntemista ja alkaa jo hakemuksen 
kysymyksistä. Hakemukseen liitetään myös lyhyt elämäkerta, jot-
ta looshin jäsenet ymmärtävät, miten olet päätynyt kolkuttamaan 
temppelin portille.
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Tutkijalautakunta
Kun looshin hallintoneuvosto on käsitellyt hakemuksesi, se nimeää 
tutkijalautakunnan, jonka puheenjohtaja ottaa sinuun yhteyttä ja 
sopii kanssasi haastattelutilaisuuden.

Tähän tilaisuuteen ei tarvitse valmistautua muutoin kuin avoimuu-
della ja rehellisyydellä, sillä meillä ei ole dogmeja, joiden mukaan 
vain tietyt näkemykset kelpaisivat.

Tutkijalautakunnassa myös sinä voit esittää kysymyksiä kokeneille 
vapaamuurareille.

Äänestykset
Looshi kuulee hakemuksesi ja tutkijalautakunnan antamat lausunnot 
sekä äänestää jäsenyydestäsi kolmessa kokouksessaan. Koska looshi 
on luottamuksellinen työyhteisö, jäsenyys tulee hyväksyä yksimieli-
sesti.

Vihkimys
Jos kaikki sujuu myönteisesti, saat kutsun vastaanottotilaisuuteen 
noin puoli vuotta hakemuksesi jättämisen jälkeen.

Järjestön rakenne

Vapaamuurariuden historiaa
Alkuaikojen vapaamuurarius oli sekä yhteiskunnallista että kulttuu-
rista vaikuttamista. Silloin kirkkojen ja katedraalien rakentaminen 
kesti useita vuosikymmeniä. Syntyi rakennusammattikuntia, joissa 
mestarit opastivat oppipoikia sekä ammattiin että eettisiin kysymyk-
siin liittyvissä asioissa. Säännöllisiä opintokokouksia pidettiin tiloissa, 
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joita kutsuttiin loosheiksi. 1600-luvulla loosheihin hyväksyttiin myös 
muita kuin operatiivisia rakentajia. Looshista muodostui paikka, 
jossa voitiin keskustella vapaasti kiinnostavista asioista ilman kirkon 
tai maallisen vallan rajoittuneisuutta. Vähitellen vapaamuurariuden 
tärkeimmäksi tehtäväksi tuli yksilön kehittyminen.  Neljä lontoolais-
ta looshia muodosti 24.6.1717 suurlooshin. Tapahtumaa pidetään 
nykymuotoon järjestäytyneen vapaamuurariuden alkuna.

Naisten vapautusliike alkoi kehittyä Ranskassa vallankumouksen jäl-
keen. Naisten oikeuksien puolustamiseksi perustettiin yhdistys vuon-
na 1866. Yksi perustajista oli kirjailija Maria Deraismes, joka vihittiin 
ensimmäisenä naisena vapaamuurariksi. L`Ordre Maconnique Mixte 
International LE DROIT HUMAIN perustettiin 4.4.1893.

Sen tunnuslause on vapaus, tasa-ar-
voisuus, veljeys.  Se on avoin kaikille 
sukupuoleen, rotuun, uskontoon, 
kansallisuuteen tai filosofiseen 
suuntaukseen katsomatta. Vapaa-
muurari sitoutuu tasa-arvoisuuteen 
miesten ja naisten välillä.

Järjestön Korkein Neuvosto perus-
tettiin 1899 Pariisiin. Suomeen toi-
minta tuli Englannin ja Skandinavian 
kautta teosofisen liikkeen vaikutuk-
sesta. Ensimmäinen kokous pidettiin 
4.10.1920 Helsingissä.

Tänään Suomessa toimii Kansainvä-
linen Vapaamuurarijärjestö Miehille 
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ja Naisille LE DROIT HUMAIN Suomen Liitto ry. Loosheja Suomen 
Liitossa on 14, maailmanlaajuisesti toimintaa on 62 maassa.

Tunnuslauseemme: vapaus, tasa-arvoisuus, veljeys
Vapaamuurariuden tavoitteena arvellaan olleen saattaa yhteen 
erilaisia ihmisiä veljeyden hengessä ja opettaa etiikkaa ja moraalia 
ilman uskonnollista sidettä. Nämä tavoitteet olivat osa Euroopan 
henkisen ilmapiirin muutosta, joka ennakoi valistuksen aikana tun-
nettua historiallista ajanjaksoa.

Valistusajan älymystön edustajat olivat suvaitsevaisuuden, vapauden 
ja tieteen innokkaita kannattajia. He vastustivat perusteettomien 
oppirakennelmien ja normien ylivaltaa. Näissä olosuhteissa vapaa-
muurarit ottivat yhdeksi tunnuslauseekseen vapaus, tasa-arvoisuus, 
veljeys. Sen ajan eurooppalaisissa yhteiskunnissa ei näitä periaat-
teita juurikaan toteutettu. Yhteiskuntajärjestys perustui sen sijaan 
kirkon, kuninkaan ja aateliston ylivaltaan.

Asteet
Vapaamuurariudessa asteet ovat merkkinä kokemuksesta ja osaami-
sesta samaan tapaan kuin koulussa luokat, elämässä ikävuodet tai 
armeijassa kunniamerkit. Asteet eivät anna valtaa määräillä alem-
piasteisia, ja harva kadehtii itseään vanhempaa, sillä se aika tulee 
omalle kohdalle liiankin nopeasti.

Asteet antavat mahdollisuuden keskittyä tiettyihin asioihin kerral-
laan, ja tämä takaa turvallisen mahdollisuuden edistymiseen.

Saatuaan ajan myötä uusia asteita kukin osallistuu entiseen tapaan 
kaikkien aikaisemmin saamiensa asteiden toimintaan.
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Hierarkia
Vapaamuurarilooshin hierarkia on työyhteisön hierarkia. Jäsenet hoi-
tavat erilaisia tehtäviä, jotka voivat olla luonteeltaan käytännöllisiä, 
kuten virvoitusten järjestäminen kokouksen jälkeen, looshin kirjan-
pidon tekeminen tai looshin sihteerinä tai puheenjohtajana toimimi-
nen. Tehtävät vaihtuvat yleensä vuosittain.

Käytyään läpi erilaisia tehtäviä noin kymmenen vuoden ajan jäsen 
voi tulla valituksi looshin johtoon. Vuoden tai kahden jälkeen teh-
tävään valitaan taas joku muu, ja looshia johtanut siirtyy johonkin 
vähemmän keskeiseen tehtävään.

Ammattikuntamuurarius
Vapaamuurariuden astejärjestelmän pohjana on keskiaikaisten am-
mattikuntien jako oppipoikiin, kisälleihin eli ammattilaisiin ja mes-
tareihin. Oppipoika ja ammattilainen saavat tehostettua opastusta 
vapaamuurariuteen ja sen käytäntöihin. Kahden kolmen vuoden 
perusopetuksen päätyttyä uusi jäsen on valmis osallistumaan kaik-
kiin looshin tehtäviin.

Ammattikuntamuurarius muodostaa itsenäisen kokonaisuuden.

Skottilainen riitus
Riitus tarkoittaa eri asteiden muodostamaa kokonaisuutta, jossa on 
tietty luonteva etenemisjärjestys.

Skottilainen riitus tarkoittaa asteiden 1-33 muodostamaa kokonai-
suutta. Usein sillä viitataan erityisesti ammattikuntamuurariutta 
seuraaviin asteisiin 4-33 eli yläasteisiin.

Merkittävimmät yläasteet ovat 18. aste eli ruusuristiritarius , 30. aste 
eli Kadosh-ritarius ja 32. aste.
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Sivuasteet
On olemassa useita erilaisia riituksia. Skottilaisen riituksen ohella 
toinen yleinen on Yorkin riitus. Järjestössämme on käytössä näitä 
asteita vapaaehtoisina sivuasteina, joihin jäsenet voivat pyrkiä oman 
innostuksensa ja kiinnostuksensa perusteella.

Oppipoika

Ammattilainen

Mestarimuurari

Ammattikuntamuurarius

Ruusu-risti-ritaristo

Kadosh-ritaristo

Konsistori

33˚

Skottilainen riitus Yorkin riitus, eli sivuasteet

Mark KAM

JPKK

Temppeliritarit



16

Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö Miehille ja Naisille

LE DROIT HUMAIN

Suomen Liitto ry

Suomessa Yorkin riituksesta on käytössä Mark-muurarius, Jerusale-
min Pyhä Kuninkaallinen Kaari sekä Kuninkaallisen Arkin Merenkulki-
jat.

Rituaalit ja vertauskuvallisuus
Vapaamuurariuden rituaalitekstit toimivat keskeisesti vertauskuval-
lisuuden ja symbolien avulla. Monet pyhät tekstit ovat esoteerisia 
sisältäen monikerroksisia totuuksia ja viisautta, joka vasta vähitel-
len aukeaa ymmärryksen kasvaessa ja kehittyessä. Käyttämämme 
symboliikka aukeaa jokaiselle yksilöllisesti. Vertauskuvallisuuden 
kieli antaa tilaa ymmärtää asioita persoonallisesti kunkin omista 
lähtökohdista. Näin jokainen voi työstää omaa maailmankuvaansa ja 
ihmiskuvaansa turvallisessa ympäristössä. Tarkoituksena on avartaa 
ajattelua ja kasvattaa henkilökohtaista kokemista.

Vapaamuurariuden tarkoituksena ei ole jakaa tietoa vaan valmentaa 
itseä oman luonteensa ja omien taipumustensa mukaisesti. Tavoit-
teena on luottamuksellisen keskinäisen toiminnan kautta harjaantua 
ihmisyydessä ja siten omalta osaltaan edistää ihmiskunnan kehitystä.
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Yhteystiedot

Kansainvälinen järjestö
Järjestön www-sivut ovat osoitteessa droit-humain.org, mistä löydät 
myös linkit järjestön kotisivuille eri maissa. Järjestön päämaja sijait-
see Pariisissa, osoitteessa Rue de Jules Breton.

Suomen Liiton looshit
Suomen Liitossa toimii 14 looshia: Helsingissä, Turussa, Tampereella, 
Jyväskylässä, Oulussa sekä Virossa Tallinnassa ja Tartossa.
Helsingissä toimii myös ruotsinkielinen looshi. Viron looshit toimivat 
viron kielellä.
Looshien yhteystiedot saa järjestön www-sivuilta. Seuraavassa pai-
noajankohdan mukaiset yhteystiedot.
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Helsinki

St Henrik
Svenskspråkig loge
Kontakta: Heidi N. 040 588 7807

Viisikanta
Yhteydenotot kuukauden neljäs sunnun-
tai 16.30-1-8.00 
Puh: 050 3055420

ABC
Lauri: 040 723 3832
abc@droithumain.fi

Phoenix
phoenix@droithumain.fi
Jussi: 050 428 1415

Homo Ludens
homoludens@droithumain.fi
040 572 8867

Stella Humana stellahumana@droithumain.fi
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Tampere

Suvantola tampereenvapaamuurarit.fi 

Turku

Libra
turunvapaamuurarit.fi
turkulibra@gmail.com
libra@droithumain.fi

Oulu

Stella Polaris
stellapolaris@droithumain.fi
www.oulunvapaamuurarit.fi

Tallinna

Kalevipoeg info@droithumain.fi

Tarto

Thule thule@droithumain.fi
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