SUOMEN ANTROPOSOFISEN LIITON TALVISEMINAARI
HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULULLA 9.–10.2.2019

OHJELMA
Lauantai 9.2. – Maailma ja minä
9–10

Ilmoittautuminen seminaariin sekä työryhmiin. Kahvila

10–10.15

Tervetulosanat ja Gerald Häfnerin esittely.

10.15–11.45 Gerald Häfner, alustus: Diagnoosi tämänhetkisestä maailman
sosiaalis-poliittisesta tilanteesta.
11.45–13

Dialoginen ryhmätyö yhdessä G. Häfnerin kanssa
Kysymyksiä mm.: Mikä on kolmijäsennyksen rooli ja mikä on
sen taloudellis-henkinen todellisuus. Kuinka luodaan muotoja
tästä todellisuudesta? Miten luoda malleja ja muotoja oikeudelliselle alueelle? Miten tunnistan ja käsitän (inhimillisen)
keskialueen ja miten toimin siitä käsin?

13–14.30

Lounas ja kahvi

14.30–16

Työryhmät

16–17.30

Dialoginen ryhmätyö yhdessä G. Häfnerin kanssa:
Aktiivisen sekä vastuullisen roolin ottaminen yhteiskunnassa.

17.30–18

Taiteellinen lopetus: O Magnum Mysterium, Kamarikuoro Aava,
johtajana Petr Potchinchtchikov

Miten minä olen osa
maailman muutosta?
Kuva: Earthrise, Apollo 8, Dec. 24, 1968 Nasa

Seminaari on kolmas osa YHTEISKUNNALLISTA KOLMIJÄSENTEISYYTTÄ
tarkastelevassa seminaarisarjassa. Työskentelytapa on osallistava ja työryhmäpainotteinen. Vierailevana esitelmöitsijänä ja työskentelyn ohjaajana Gerald Häfner1. Saksankieliset esitelmät käännetään.
Gerald Häfner (s. 1956) tunnetaan yhtenä Saksan vihreän liikkeen
perustajista ja edustajuudesta Saksan parlamentissa 1987–2002
välisenä aikana. Vuosina 2009–14 hän toimi Euroopan parlamentin
aktiivisena jäsenenä. Nykyään hän työskentelee yhteiskunnallisen
kolmijäsennyksen impulssien parissa ja Goetheanumin sosiaalitieteiden osaston johtajana pyrkii löytämään käytännöllisiä tapoja niiden
toteuttamiseen.

1. http://sozial.goetheanum.org/en/home/

Sunnuntai 10.2.
– Uudet mahdollisuudet minän suhteessa maailmaan
9.30–10.15 Kahvila
10.15–11.45 Gerald Häfner, alustus: Mitä on jo nyt maailmassa (esim. kansalaisyhteiskunta), mitä voi olla tulevaisuudessa?
11.45–13

Dialoginen ryhmätyö yhdessä G. Häfnerin kanssa:
Mitä tahdomme tulevaisuudelta? Keskusteluryhmät.

13–14.30

Lounas ja kahvi

14.30–16

Työryhmät

16–17

Loppupaneeli yhdessä Gerald Häfnerin ja Henri Murron kanssa.

17–17.15

Seminaarin päätös

Työryhmiä:
• Eurooppalainen rahoitusaloite – Eurooppa 20191; keskusteleva työpaja,
Johannes Kananen (tvåspråkig arbetsgrupp)

Ruokailu: Mahdollisuus lounastaa ennakkovarauksella läheisessä ravintolassa
White Ladyssä seisovasta pöydästä 10 euroa per lounas. Tai muissa lähiseudun
ravintoloissa sekä kahviloissa. Seminaaripaikalla myös kahvila koulun luokkien
toimesta.

• Kohti yhteishyvän taloutta; työpaja yhteiskunnallisten kysymysten kirkastamiseksi ja niihin sopivien työkalujen löytämiseksi, 				
Marika Lohi ja Tuulikki Sarekoski

White Ladyssä tarjottavaan ruokailuun (100 ateriaa) ilmoittaudutaan etukäteen: seminaarit@antropos.fi viimeistään 21.1. mennessä! Ruokailuliput
maksetaan ja lunastetaan la aamuna 9.2. klo 9–10.

• Hengentaiteen laboratorio; Ajattelun kehittäminen ja tarinankerronta,
Jeremy Qvick ja Ilkka Hautala
• Ihmisten välisen yhteyden luominen ja kohtaamisen taide; myös eurytmian
keinoin, Kimmo Sarekoski ja Janitta Koskinen
•

Kolmijäsennysryhmä – keskustelua ja muovailua teemasta, 			
Mirja Loikala ja Rita Kreivi

• Musik, berättelser och den skapande kraften; Fantasin är en läkande källa
och vägen till förvandling. Vi arbetar lekfullt med musik och sagor, hittar
nya vägar, inspiration och vår fria fantasi. 					
Pia Teckenberg-Jansson och Annika Martikainen. (Kaksikielinen työryhmä)
• Sosiaalinen maalaus; yksilö tai ryhmätyöskentelyä, Päivi Leikas-Mieho
• Werbeck-lauluharjoituksia; ajatteleva, tunteva ja tahtova ihminen, 		
Heini Ernamo
Ilmoittautumiset seminaariin: seminaarit@antropos.fi
Ilmoittautua voi myös puhelimitse toimiston numeroon:
050 424 1520, arki ma–to klo 10–15 välillä.
Seminaarilippu: Sosiaalinen kokeilu! Valitse itse seminaarilipun hinta,
hintahaitari 60–140 euroa. Maksamalla korkeamman hinnan voit sisarellisesti
tukea toisen henkilön osallistumista. Arvion mukaan kustannukset ovat n. 100
euroa per osallistuja. Seminaarimaksun voi maksaa paikan päällä käteisellä tai
kortilla ilmoittautuessa 9.2. klo 9–10 tai mielellään liiton tilille 1.2. mennessä:
Danske Bank: FI44 8000 1901 4526 57 (viestiin: seminaari).

1.

Eurooppalainen rahoitusaloite – Eurooppa 2019. Saksalaisen Achbergin kulttuurikeskuksen koordinoima eurooppalainen kansalaisaloite perustuu Rudolf Steinerin ajatukseen kolmijäsenisestä yhteiskunnasta.
Työryhmä käsittelee kansalaisaloitetta ja sen käytännön toteutusta Suomessa ja muissa Euroopan unionin
jäsenmaissa. Lisää tietoa aloitteesta sivuilta: http://www.creditinitiative.eu/en/

Linkkejä majoitusvaihtoehtoihin koulun lähiseudulta löytyy liiton nettisivuilta:
http://antropos.fi Varaukset niihin tulee tehdä itse.
Seminaaripaikka: Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Lehtikuusentie 6,
Helsinki. Kuusitien pysäkki; raitiovaunut 10 ja 3, sekä useat bussit Kampista ja
Elielin aukiolta. Myös pitkän matkan bussien pysäkkejä lähettyvillä.
http://www.rudolfsteinerkoulu.fi

Järjestäjä SUOMEN ANTROPOSOFINEN LIITTO
Uudenmaankatu 25 A 4, 00120 Helsinki
toimisto@antropos.fi www.antropos.fi
Seminaari toteutetaan yhteistyössä Yhteiskunnallisen työryhmän ja Antroposofiska Sällskapet i Finland kanssa.
Mer information om tvåspråkiga arbetsgrupper: Virve Weckström,
virve.weckstrom@gmail.com, tel. 0400-127174

* * * * * * *
”Yhdessä työskentelevien ihmisten kokonaisuus voi sitä paremmin, mitä
vähemmän kukin vaatii työnsä tuloksista itselleen ja mitä enemmän a ntaa
työtovereilleen, ja mitä enemmän kunkin tarpeet eivät tule tyydytetyiksi omista
suorituksista vaan toisten suorituksista.”
						– Rudolf Steiner

