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PERUSKIVISEMINAARI  
23.—24.11.2019 
TAMPEREEN RUDOLF STEINER -KOULULLA 
Muotialantie 79 - 81 
 

Esitelmät Constanza Kaliks, Goetheanum 
Saksaksi pidettävät esitelmät suomentaa Seija Zimmermann 



JOULUPÄIVIEN AIKAINKÄÄNTEESTÄ  
TULEE KULUNEEKSI SATA VUOTTA 2023/24  
 
Goetheanumissa ja myös eri puolilla maailmaa ollaan silloin valmistautumassa suuren 

juhlan viettoon. Samalla kysytään, mitä Joulupäivät ja Peruskivi edellyttävät meiltä 

nyt, sekä mitä ja miten ne voivat antaa meille nyt. Juhlaa valmistellaan monin eri 

tavoin myös etukäteen. Myös me Suomessa haluamme olla mukana tässä valmistelu-

työssä järjestämällä Peruskivestä ja Joulupäivistä tämän seminaarin, jossa voimme 

perehtyä Peruskiven olemukseen ja siihen tehtävään, jonka Rudolf Steiner silloin antoi 

Yleisen antroposofisen seuran jäsenille. 
  

Mitä Joulupäivillä 1923/24 tapahtui? Mitä se tarkoittaa meille nyt? 
 

Seminaarissa valaistaan sekä tätä historiallista aikainkäännettä että sen merkitystä ja 

tapoja, joilla jokainen antroposofi voi alkaa työskennellä Peruskiven mantrojen ja 

rytmien kanssa. Se työ voi vahvistaa ihmisen sielua ja liittää hänet eteerisen 

Kristuksen voimiin. Se on myös voimakas väline säilyttää luottamus henkiseen ja 

sisäinen selkeys, kun maailman meno ympärillämme voi välillä vaikuttaa sekavalta. 

Näin se voi vahvistaa myös koko Antroposofista seuraa. 
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Constanza Kaliks syntyi Chilessä, Etelä-Amerikassa 1967, mutta muutti jo 

lapsuusiässä Brasiliaan. Hän opiskeli São Paulossa matematiikkaa ja kävi 

Goetheanumin opettajaseminaarin. Yhdeksäntoista vuotta hän toimi 

yläasteen opettajana São Paulon 

Steinerkoulussa sekä myös opetta-

jainkoulutuslaitoksen dosenttina. 

Kasvatustieteiden tohtori. Vuodesta 

2012 hän on ollut Goetheanumin 

Vapaan hengentieteen korkeakoulun 

Jugendsektion (nuoriso-osaston) joh-

taja ja vuodesta 2015 Yleisen antro-

posofisen seuran johtokunnan jäsen. 

 

 



PERUSKIVISEMINAARI 23. -24.11.  
Tampereen Rudolf Steiner -koululla 
 
Lauantai 23.11. 
 

9.00 – 10.00 ilmoittautuminen, kahvia, teetä, aamupalaa,  

10.00 Ensimmäinen esitelmä, 

 Constanza Kaliks 45min + dialogi Seija ja Constanza 20min 

 + yleisökysymykset 20 min 

11.30 Peruskiven sanat ja eurytmiademonstraatio  

12.00 Keskusteluryhmät esitelmän pohjalta 

13.00 Lounas/Ahopaja 

14.00 Taideryhmät:  

 kolme eurytmiaryhmää, Sirpa Ulkuniemi, Sirpa Kvist,  

 Aarne Väisänen,  

 kaksi puheryhmää, Eila Väisänen, Oliver Ifill 

15.30 Kahvi/teetauko 

16.00 Toinen esitelmä, Constanza Kaliks + kuten aamupäivällä 

16.30 Lisää kysymyksiä Constanzalle, keskustelua esitelmästä 

18.00 Iltapala kahviossa 

19.00 Kuorokonsertti  

 Kai Chydenius: ”Ei riitä taivas sininen” 

 Kantaatti Andreas Chydeniuksen elämästä (1729 - 1803) 

 Apricus-kuoro, johtaa Jyrki Honkonen, solisti Tapio Liinoja  

 

Sunnuntai 24.11. 
 

Kahvia, teetä, aamupalaa 

10.00 Kolmas esitelmä, Constanza Kaliks + kuten lauantaina 

11.30 Keskusteluryhmät esitelmien pohjalta 

12.30 Lounas/Ahopaja 

13.30 Taideryhmät 

14.30 Kahvi/teetauko 

15.00 Keskusteluryhmien teemoja 

           Eurytmia, peruskiven sanat 

           Seminaarin päätös, tehtävä tuleville vuosille  

16.00 Seminaari päättyy. 



Ennakkoilmoittautuminen ruokailuun ja aamiaiselle on välttämätön 
perjantaihin 15.11. mennessä sähköpostilla toimisto@antropos.fi tai  
puh 050 4241520. Ilmoitathan samalla myös erityistoiveesi.  
Aamiainen 9€, ruokailut ja 15 €/la ja 12 €/su. Kahvila on avoinna tauoilla.  
Ruokailun ja kahvilan järjestää Ahopaja ry. 
 

Seminaariin ilmoittaudutaan Liiton toimistoon 11.11. mennessä 
toimisto@antropos.fi tai puh 050 4241520 tai aamulla seminaaripaikalla. 
Keskusteluryhmiin ja taideryhmiin ilmoittaudutaan seminaariin 
ilmoittautumisen yhteydessä lauantaiaamuna.  
 

Seminaarimaksu, joka sisältää koko oheisen ohjelman, on 85/55 euroa.  
Maksu: Suomen antroposofinen liitto, Danske Bank FI4480001901452657 
(viesti: Peruskiviseminaari) tai paikan päällä lauantaina ilmoittautuessa klo 
9 – 10, joko käteisellä tai kortilla. 
 

Lauantai-illan kuorokonserttiin voivat tulla myös muut kuin seminaariin 
osallistuvat henkilöt, heille ohjelma on 10 €.  
Seminaarin osallistujille konsertti sisältyy seminaarimaksuun. 
 

Miten pääset seminaaripaikalle 

”Steinerkoulun” pysäkille Nekalantien varressa pääsee keskustasta bussilla numero 
10. Keskustassa linjan 10 pysäkit ovat Hatanpään valtatien alussa ja seuraava on 
suoraan linja-autoaseman edessä.  
Hatanpään valtatielle on rautatieasemalta noin 8 min kävely Hämeenkatua 
keskustaan päin. Hatanpään valtatie alkaa juuri ennen Tammerkoskea, pysäkki on 
kosken puolella tietä. 
 

Yöpyminen 

Tampereella on runsaasti hotelleja, joista pääsee koululle kätevästi myös 
bussilla. 
Koululla on mahdollisuus patjamajoitukseen omin vuodevaattein 15€/yö, sekä 
omalla patjalla ja omin vuodevaattein 10€/yö. Koulumajoitukseen ilmoittaudutaan 
etukäteen pe 15.11. mennessä: toimisto@antropos.fi 
puhelimitse puh 050 4241520 
 
Järjestäjät: 
Suomen antroposofinen liitto ry.  
Uudenmaankatu 25 A 4, 00120 Helsinki,  
toimisto@antropos.fi, www.antropos.fi 
sekä 
Peruskivi-työryhmä, Tampere 
Kannen maalaus: Christiane Haid 
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