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AUNI-LEENA LUUKANEN-KILDE siirtyi toi-
seen todellisuuteen 75-vuotiaana kotonaan 
Vaasassa. Hän aloitti lääketieteen opinnot 
Oulussa ja valmistui lääkäriksi Turusta 1967. 
Lääkärinä hän toimi kansainvälisissä tehtä-

vissä ja Lapin lääninlääkärinä vuoteen 1985 asti, jolloin 
hän joutui vakavaan auto-onnettomuuteen. Omien sa-
nojensa mukaan hän ei olisi selvinnyt, ellei ET, ulkoava-
ruuden asukas, olisi tullut toiselta dimensiolta tyrehdyttä-
mään hänen sisäelinvammojensa aiheuttamaa verenvuo-
toa. Eläkkeelle hän jäi lääkärin toimesta 1987.

Luukanen-Kilde oli yksi maamme tunnetuimmis-
ta rajatiedon ilmiöistä, ufoista ja salaliitoista kirjoitta-
nut ja esitelmöinyt henkilö. Hän tuli julkisuuteen para-
normaaleja ilmiöitä käsittelevällä kirjallaan ”Kuolemaa ei 
ole” (1982), josta tuli bestselleri. Myöhemmin hän kir-
joitti ufokontakteista kertovat kirjat ”Tähtien lähettiläs” 
(1991), ”Kuka hän on?” (1993), ”Universumin lapsi” 
(1995) ja ”Salatut maailmamme” (2007).

Skepsiksen ja Luukanen-Kilden tiet kohtasivat luon-
nollisesti silloin tällöin. Hannu Karttunen arvosteli 
Skeptikko-lehdessä 12-13 syksyllä 1991 kirjan ”Tähtien 
lähettiläs”: ”Teksti on tavanomaista pitkäpiimäistä huma-
noidien jaarittelua, jossa ei paljasteta yhtään ainoaa asi-
aa, jota emme jo tietäisi. Minkähän takia he pihtaavat 
kaikkea muuta tietoa paitsi sitä, jota Shirley MacLaine 
opettaa?”

”Kuka hän on?” -teos arvosteltiin Skeptikossa 4/1993: 
”Kirja on sekoitus ufotarinoita, kirjoittajan itsekehua, 
skeptikkojen arvostelua, humanoidien viestejä ja ker-
tomuksia kaikenlaisista paranormaaleista ilmiöistä. 
Ilmeisesti tällaiset kirjat ovat kannattavaa liiketoimintaa, 
vaikka onkin vaikea ymmärtää, kuka ufouskovaisten li-
säksi viitsii niitä ostaa ja lukea.”

Skeptikossa 4/2003 Matias Aunola kirjoitti: ”Noin 
vuonna 1995 Rauni-Leena Luukanen-Kilde kertoi mi-
nulle henkilökohtaisesti, miksei yleisesti tiedetä, että 
kuun takapuolella vallitsee paksu ilmakehä ja että sinne 
tehdään jatkuvia avaruuslentoja: kyseessähän on tietysti se 
kuuluisa tiedemiesten salaliitto. Mutta kun kysyin, miksei 
siitä kerrota edes tiedemiehen aluille mitään, paljasti hän 
Suomessa vain kahden ihmisen tietävän totuuden asiasta. 
Tähän ei tietenkään laskettu sitä valtavaa kuulijajoukkoa, 
jolle hän kyseisen tiedon oli välittänyt.”

Skepsis ei myönnä Huuhaa-palkintoaan yksittäisil-
le henkilöille, eikä Luukanen-Kildekään sellaista saa-
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nut. Vuonna 1996 yhdistys lupautui maksamaan 10 000 
markkaa humanoidille, joka itse noutaa stipendin ja an-
taa samalla DNA-näytteen alkuperästään. Samalla Skepsis 
tarjoutui lyömään vedon tohtori Luukanen-Kilden kans-
sa: ”Hän saa 10 000 markkaa, jos humanoidi esiin-
tyy yleisölle ennen vuoden 1998 loppua.” Rahat jäivät 
lunastamatta.

Skeptikossa 4/2009 kerrottiin Luukanen-Kilden sen 
hetkisistä kuulumisista. Hänen mukaansa sikainfluenssa-
rokotusten taustalla oli salaliitto, jonka tarkoitus oli vä-
hentää maailman väestöä. ”Lapset ja raskaana olevat on 
valittu rokotettavaksi, koska tarkoituksena on eliminoida 
seuraava sukupolvi.”

Viimeisen kerran Luukanen-Kildestä kirjoitettiin 
Skeptikossa 1/2012, jossa Juha Keränen raportoi tohtorin 
Oulussa pitämää luentoa. Luukanen-Kilde kertoi mm., 
että ihmiset ovat rakentaneet Marsiin kaupungin. Myös 
Saturnukseen lennetään. Planeetta Arcturuksen kanssa 
NASA:lla on vaihto-oppilasohjelma. NASA kertoo ava-
ruudesta pelkkiä valheita, sillä poliitikot määräävät, mi-
tä ihmisille kerrotaan. Poliitikkoja kontrolloi sionistinen 
eliitti, jonka tavoitteena on uusi maailmanjärjestys, New 
World Order. Useihin maihin on palkattu virallisia skep-
tikkoja, joiden tehtävänä on levittää väärää tietoa.

Luukanen-Kilde kertoi myös, että ihmisiin on asen-
nettu mikrosiruja rokotusten yhteydessä. Maailman tie-
dustelupalvelut ja armeijat kontrolloivat mikrosiruja sa-
telliittien kautta. Näin on mahdollista tehdä ihmisestä 
tahdoton robotti. Esimerkiksi Anders Behring Breivik pa-
kotettiin tappamaan 77 ihmistä Oslossa ja Utoyan saarel-
la, koska Norja ei antanut öljyrahojaan USA:n pankeil-
le. Kemiallista sodankäyntiä harjoitellaan vanhoilla nai-
silla, joiden makuuhuoneisiin pumpataan yöllä kaasua 
ilmanvaihdon kautta. Haitin maanjäristys ja Japanin tsu-
nami aiheutettiin Kanadaan sijoitetulla HAARP-laitteella 
(High frequency Active Auroral Research Program).

70-vuotishaastattelussaan Pohjolan Sanomissa 
15.11.2009 Luukanen-Kilde kertoi selvänäkijän ennus-
taneen, että Rauni-Leena joutuu pahaan auto-onnetto-
muuteen, kirjoittaa bestsellerin, muuttaa ulkomaille ja 
kuolee lämpimässä maassa, jossa on valkoisia tasakat-
toisia taloja. Ainoastaan viimeinen ennustuksista, se jo-
ta ei pystynyt esittämään tapahtuman jälkeen, ei osunut 
kohdalleen.
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