
TOISTUVAT TAPAHTUMAT
Maanantaisin klo 18 
(kuukauden viimeiset maanantait) 
Reiki-tapaamiset,  
ohjaaja reikimaster Maritta Danielsson
Tapaamiseen ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat 
käyneet Reiki 1 ja Reiki 2 –kurssin Usuin menetel-
mällä. Keskustellaan ja hoidetaan toisiamme. Voit 
ehdottaa aiheita ja ideoita. Tule tutustumaan ja 
viihtymään yhdessä. Hinta 10 € / krt. Ilmoittaudu 
ma-pe klo 20-21 p. 044 200 4402 soitto tai teksti-
viesti. Varmista kokoontumistilanne soittamalla.
Maanantaisin klo 18.30 (joka kolmas viikko) 
Bruno Gröningin Turun ystäväpiirin  
yhteisötunnit 
Yhteisötunti edesauttaa johdatuksen jälkeen sy-
ventymistä Bruno Gröningin oppiin. Otamme 
vastaan henkisen parannuksen voimaa itsemme 
ja muiden hyväksi. Mikäli haluat uutena tulla mu-
kaan kokoontumiseen, olethan etukäteen yhtey-
dessä sopiaksesi ajan johdatukselle. Aino Sydes, 
p. 050 374 2515.  Ei pääsymaksua, vapaaehtoista 
lahjoitusta pyydetään.
www.bruno-groening.org/fi, Lue tämän lehden 
s. 14 sekä Sateenkaarisanomat nro 44, s. 4-5. Jul-
kinen informaatioesitelmä Internetissä - Parantu-
minen luonnollista tietä.
Parantuneet kertovat kokemuksistaan - katso tii-
seri täältä:
https://www.youtube.com/watch?v=NDs9NYCQAUg
Esitelmä Bruno Gröningin ystäväpiirin suomen-
kielisellä YouTube kanavalla. 
https://www.youtube.com/watch?v=9FbOzDp2zHk
Tiistaisin klo 18  
Gurdjieff-ryhmä
Keskustelemme havainnoista viikon varrella ja 
teemme tehtäviä elämässä. Toimintamme perus-
tuu G.I. Gurdjieffin opetuksiin ja perinteeseen. 
Mukaan pääsee etukäteen sopimalla. Hyväksym-
me satunnaisen etsijän joskus myös ilman ennak-
kovarausta, joten kannattaa käydä tutustumassa. 
Osallistuminen 4 €/kerta.
Kyselyt paavo.nevalainen@gmail.com, 050-3518236.
Keskiviikkoisin klo 18 (parittomat viikot)   
Esko Jalkanen – Luonnonvoimat yhdistys ry 
Turun kuntoutusryhmä, Stella Aboensis – valon 
välittäjät, kokoontuminen. Kaikki peruskurssin 
käyneet joukolla mukaan.
www.eskojalkanen.net
Varmista kokoontumistilanne ja muut tiedustelut:
Paavo Suorsa, 040 9004070,  
paavo.suorsa@gmail.com
Minna Laakso, 040 705 5746,  
minna.m.laakso@hotmail.com
Torstaisin klo 18.30  
Turun henkinen keskus ry:n luentoillat
Ohjelma ja ohjelmanmuutokset:  
www.konsankartano.fi / Turun henkinen keskus ry.
Tiedustelut p. 044 5929324.

SYYSKUU
Su 25.9. klo 12-17 SADONKORJUUJUHLA
Myyntitorilla maan antimia ja käden tuotteita. 
Myyntipöydät 20 €, varaukset 044 5929324. 
Soittoa ja laulua. Ilmainen kakkuarvonta. Täytä 

arpalippu paikan päällä. Puhvetissa höyryävää 
hernekeittoa, herkullisia konsapurilaisia (härkä-
papupihvillä), pannareita, kahvia ja leivonnaisia.
Klo 14 Navetan vintillä reikimaster Maritta Dani-
elssonin luento: Meditaatio mielen rauhan tuojana 
levottomassa maailmassa.Vapaa pääsy.
Järjestäjä Konsan perinne- ja kulttuuriyhdistys ry.
Ma 26.9. klo 17.30-19.30  
Hyvinvointi-ilta: Qigongia ja äänimaljarentoutus, 
Thea Mantsinen & Noomi Sakala
Qigong – tie hyvinvointiin, jaksamiseen ja parem-
paan terveyteen. Oletko stressaantunut ja kiirei-
nen? Onko sinulla huono keskittymiskyky? Ovat-
ko kehosi ja mielesi jumissa? Sairasteletko usein? 
Qigong edistää kokonaisvaltaista terveyttä
ja hyvinvointia liikunta-, keskittymis- ja hoitome-
netelmin. Harjoitukset ovat usein ulkoisesti yksin-
kertaisia, mutta vaikutuksiltaan syviä. Qigongia 
varten et tarvitse mitään varusteita. Tule sellaisena 
kuin olet. Vetäjä: Thea Mantsinen p. 050 4138182, 
https://www.theamantsinen.fi, FB https://www.fa-
cebook.com/mielikehoenergia
Äänimaljarentoutus. Uppoudu lempeään sointiin, 
joka hoitaa kehoa ja mieltä. Äänimaljat värähtele-
vät taajuudella, joka auttaa rentoutumaan ja hoi-
taa sinua solutasolla asti. Äänimaljat luovat upei-
ta, nousevia ja laskevia ääniaaltoja, jotka auttavat 
aivojasi hidastamaan ja sinua pääsemään medi-
tatiiviseen tilaan. Maljat myös vilkastuttavat ai-
neenvaihduntaa ja rauhoittavat autonomista her-
mostoa. Voit ottaa mukaasi joogamaton ja viltin, 
jonka alla on mukava rentoutua ja paeta hetkeksi 
arjen velvollisuuksia turvalliseen ja lämpöiseen 
rauhaan. Vetäjä: Noomi Sakala p. 040 718 8864, 
noomi.muru(at)gmail.com 
Hinta 20 € (sis.niskahartiajumien itsehoitoa, qi-
gongia, äänimaljarentoutus, tee, alv) Maksu: kä-
teisellä tai Mobile Payllä paikan päällä. Ilmoittau-
tuminen: p. 040 718 8864, noomi.muru(at)gmail.
com

LOKAKUU
Su 2.10. klo 12-18  
Dokumenttielokuva “Ilmiö Bruno Gröning” 
Elokuva on 3-osainen, 95 minuuttia / osa. Osien 
välissä pidetään noin puolen tunnin tauko. Tee-
tarjoilu. Vapaa pääsy, vapaaehtoista lahjoitusta 
pyydetään.
Elokuvan tiiseri:  
https://youtu.be/WOBB2740aKU 
Lue artikkeli s. 14.
Julkinen informaatioesitelmä Internetissä - Paran-
tuminen luonnollista tietä
Parantuneet kertovat kokemuksistaan - katso tii-
seri täältä:
https://www.youtube.com/watch?v=NDs9NYCQAUg
Esitelmä Bruno Gröningin ystäväpiirin suomen-
kielisellä YouTube kanavalla. 
https://www.youtube.com/watch?v=9FbOzDp2zHk
Su 9.10. klo 10-16  
Tarot-kurssi 2, Tuula Huhtala
Opit käyttämään intuitiota, värejä, symboleja ja 
oppikirjan sanoman. Käytämme Aleister Crow-
leyn Tarot – sielun peili -kirjaa sekä Thoth Tarot-
kortteja (joita voit kurssilla lainata, jollei ole vielä 
omia). Saat kirjallisen materiaalin, mutta kurssilla 
aloitetaan heti parityöskentely, että asiat jäävät 
helpommin mieleen.

Kurssille on helppo osallistua, vaikka et olisikaan 
käynyt 1-kurssia. Ota mukaan kortit ja kirja, jos 
sinulla on.
Hinta 89 € sis. lunaan + kahvin / teen. 
Kokemukseni Tarot-kursseista on vuodesta 1997. 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen p. 041 707 1920 tai 
tuula.huhtala@windowslivecom.   www.tarottuu-
la.wordpress.com , Instagram:@tarottuula.
Ma 17.10. klo 17.30-19.30  
Hyvinvointi-ilta: Qigongia ja äänimaljarentoutus, 
Thea Mantsinen & Noomi Sakala
Katso 26.9.
To-su 20.-23.10.  
Nordic Harp Meeting eli Pohjoismainen  
Harpputapaaminen  
Workshopit klo 9.00 -16.30
Tapahtuma on vuosittainen harpun- ja harpun-
sukuisten soittimien soittajien tapaaminen, johon 
ovat kaikki muutkin kansanmusiikin harrastajat 
tervetulleita. Tapahtuma koostuu workshopeista, 
luennoista, soitinesittelyistä, jamittelusta sekä jul-
kisesta yleisökonsertista. Tapahtumaan voi tulla 
myös, vaikkei soittaisikaan mitään soitinta, myös 
pelkästään nauttimaan musiikista ja lämminhen-
kisestä yhdessäolosta. Osallistumismaksu on 80 € 
koko ajalta, sisältäen ateriat. Harpun alkeisopetus-
ta on myös tarjolla, mikäli joku on kiinnostunut 
harpusta soittimena. Tarkempi ohjelma ja ilmoit-
tautumisohjeet löytyvät tapahtuman nettisivuilta 
www.nordic-harp-meeting.eu 
La 22.10. klo 19  
Nordic Harp Meeting -päätöskonsertti
Vapaa pääsy
La 29.10 klo 10-18  
Vapaaksi kuoresta -päivä,  
Sanna Suutari ja Luke Hay
Päivän aikana tutustutaan käytännön kautta lem-
peään ja syvälliseen itsetuntemusmenetelmään 
nimeltään Self inquiry. Menetelmän avulla mieli 
ja keho vapautuu vaikuttaen kokonaisvaltaisesti 
omaan hyvinvointiin. Lue tarkemmin mitä Self 
inquiry on, mihin se auttaa ja miten sitä tehdään 
käytännössä https://vapaaksikuoresta.com/self-
inquiry/
Sanna Suutari on itsetuntemus- ja ihmissuhde-
ohjaaja. Hän on kirjojen Maailman lyhyin matka 
ja Kuoren läpi vapauteen kirjoittaja. Luke Hay on 
sertifioitu Living inquiry -ohjaaja. Molemmilla on 
monen vuoden kokemus syvällisestä itsetuntemuk-
sesta ja muiden tukemisesta tällä samaisella po-
lulla. Päivän aikana on lounastauko ja kahvitauko. 
Tuo mukanasi lounasta (sen voi säilyttää ja läm-
mittää paikan päällä). Vaihtoehtona on syödä Na-
vetta kortteliravintolassa. Talo tarjoaa kahvin/teen. 
Puhekieli on suomi. Osallistujamäärä on maks. 8 
henkilöä + ohjaajat (Sanna & Luke). Osallistumis-
maksu 95 €. Ilmoittautumiset: sanna(at)vapaak-
sikuoresta.com. Jos sinulla on kysyttävää, otathan 
yhteyttä. ♥ Sanna & Luke www.vapaaksikuoresta.
com, www.freedomfromtheshell.com
Su 30.10. klo 17.00-18.30 
Kristalliäänimaljarentoutus 
Satu Kekäläinen / Sagastina
Aluksi laulamme vokaalilaulua saadaksemme 
yhteyden itseemme ja toisiimme. Seuraavaksi 
kristalliäänimaljasoittoa ja lopuksi keskustelua 
äänihoitokokemuksista. Tuo mukanasi vesipullo, 
alusta ja mahdollisesti tyyny ja peitto, että voit 

makoilla soiton ajan rentoutuen. Osallistumis-
maksu 20 €. Ilmoittautuminen 29.10. mennessä 
tekstiviestillä p. 040 7055774.

MARRASKUU
Ma 7.11. klo 17.30-19.30 
Hyvinvointi-ilta: Qigongia ja äänimaljarentoutus, 
Thea Mantsinen & Noomi Sakala
Katso 26.9.
La-su 19.-20.11., la klo 10-18, su klo 10-16 
LUOVA TAUKO,  IIon ja elinvoiman latauskurssi, 
Merja-Riita Hämäläinen
Luovaa taidetyöskentelyä, elämän tarinointia tai-
teeksi - Luovaa liikettä ja kehon viisauden kuun-
telua - Pysähtymistä, aistimista, voimaantumista.
Kurssille ovat tervetulleita kaikki, jotka kaipaavat 
elämäänsä voimaantumista, uusia näkökulmia tai 
rentoutumista ja irtiottoa arjen kiireistä. Osallis-
tuminen ei vaadi minkäänlaisia taitoja. Utelias 
mieli oman elämän tutkimiseen riittää.
Hinta 240€, sis alv, Jos varaat paikkasi 30.9. men-
nessä, hinta on 220€, sis alv.
Tule tutkimaan marraskuisia sisäisiä maisemiasi.
Ilmoittautumiset 050 5276193 tai merjariitta.ha-
malainen@ikarosterapia.com
Elämäntaidekoulu Ilo 
www.elamantaidekouluilo.fi
Ma 28.11. klo 17.30-19.30 
Hyvinvointi-ilta: Qigongia ja äänimaljarentoutus, 
Thea Mantsinen & Noomi Sakala
Katso 26.9.

JOULUKUU
Ti 6.12. klo 12-17 
JOULUMARKKINAT
Kaikkea hyvää ja kaunista pöytään ja pukinkont-
tiin. Myyntipaikat 20 €, varaukset 044 5929324. 
Järj. Konsan perinne- ja kulttuuriyhdistys ry.

TAMMIKUU 2023
To-pe 19.-20.1. klo 10-17, 
Terapeuttinen taidetyöskentelyn koulutus 
Merja-Riitta Hämäläinen ja Milja Kivi
Seuraavat koulutukseen kuuluvat jaksot: 16.-17.3., 
25.-26.5., 17.-18.8. ja 26.-27.10.
Elämänvoimaa luovasta taidetyöskentelystä 
Toteutatko omaa luovuuttasi haluamallasi tavalla? 
Oletko kiinnostunut lisäämään itsetuntemustasi ja 
itseilmaisuasi taiteen tekemisen ja luovan toimin-
nan avulla? Etsitkö luovia vuorovaikutusvälineitä 
ja näkökulmia työhösi? Haluaisitko antaa ihmet-
telylle, uteliaisuudelle ja leikkisyydelle enemmän 
tilaa?
Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutus  on tar-
koitettu kasvatus-, sosiaali- ja opetusalojen am-
mattilaisille tai alalle aikoville, ihmissuhdetyötä 
tekeville sekä henkilökohtaiseksi kasvumatkaksi 
oman elämän suuntaa etsiville, työstä välivuotta 
pitäville tai alanvaihtoa pohtiville.
Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät sivuilta 
www.elamantaidekouluilo.fi/koulutukset
Hinta 1250 € (sis. alv 24%). 
Ilmoittautuminen 050 527 6193 tai  
merjariitta.hamalainen@ikarosterapia.com

KONSAN KARTANON OHJELMA, SYKSY 2022
Virusmäentie 9, 20300 Turku • P. 044 592 9324 • konsankartano@gmail.com • www.konsankartano.fi

Konsan Kartano tarjoaa edullista majoitusta 
seka// juhla. ja kurssitiloja vuoden 1880 maatalossa

TURUN HENKINEN KESKUS RY:N LUENNOT SYKSYLLÄ 2022

Pääsymaksu 6 €, jäsenet 3 € (sis. teetarjoilun). Luennot ovat torstai-iltaisin kello 18.30. 
Konsan Kartano, Virusmäentie 9, 20300 Turku. Tied. Ulla Oksanen 044 592 9324. 

22.9. Irmeli Mattsson: Aikarajoitetun 
syömisen vaikutus terveyteen ja ener-
giatasoon tieteellisten tutkimusten 
valossa

29.9. Lasse Aitokari: Haich, Brunton 
ja Cayce, ”Vihkimys”, ”Egyptin 
salaisuuksien jäljillä” ja ”Nukkuva 
profeetta” –kirjojen kertomukset 
muinaisesta Egyptistä uusien tutki-
musten valossa. Lue artikkeli s. 6–7.

6.10. Jukka Viertomanner: Muutoksen 
ajan ja sen aikataulun tarkastelua

13.10. Seppo Ilkka: Olemmeko valmiita 
muuntumaan kohti vapauden aikaa?

27.10. Merja-Riitta Hämäläinen ja 
Milja Kivi, Elämäntaidekoulu Ilo:
Elämänvoimaa luovasta taidetyös-
kentelystä
Luovuus on voimavara, joka on rakennettu jokai-
seen ihmiseen. Luova taidetyöskentely on löytöretki 
elämään, sen tutkimattomille alueille, omiin 
tunteisiin ja ajatuksiin. Elämäntaide on taiteeksi 
tarinoitua elämää. Lue artikkeli s. 8.
www.elamantaidekoulu.fi  

3.11. Irmeli Aijaskave (videoyhteydellä): 
Ihmiskunnan kehitys ja juurirodut

10.11. Petri Lahtinen: Orfi laista ja
Pythagoralaista elämänviisautta
- Ohjeita puhtauteen jälleensyntymiseen ja tuon-
puoleiseen liittyen

17.11. Pertti Koivunen:  Sukupolvien kronikka
ja Suomen kansan piilotettua historiaa
Ihmisen näkyvän tiedostetun maailman ja sisäisen 
alitajuisen maailman heijastukset nykypäivän 
todellisuuteen.

24.11. Elossa Tuntevainen, Tunnetaitoja 
kaikille ry (videoyhteydellä):
Tunnetaidot voimavaraksi –
tukemaan jokaisen arkea, menetel-
miä hyödyksi ammattilaisille
Luennon sisältö: ”Tunnetaitoja kaikille” -pakka, 
tunnetaitojen merkitys arjessa sekä itsemyötätun-
toharjoituksia. Luento on interaktiivinen – kysy-
mykset ja keskustelu on tervetullutta. Lue s. 12.

1.12. Hannu Sirkkilä: Henkisen älyn tarve, 
sisältö ja käytäntö
Miten voimme kehittyä henkisesti ja käyttää 
henkisyyttä elämän arjen tilanteissa.

8.12. Ylar Lindepuu: Pelko ja toivo. 
Alitajunnan ja tietoisuuden suhde 
ihmisessä ja kulttuureissa

15.12.  Pentti Paakkola:  Ensimmäinen joulu.
Mitä silloin oikeastaan tapahtui?

Hengen ja Tiedon messut
15.–16.10.2022

Hengen ja Tiedon messut
15.–16.10.2022

Keho –
Sielun pyhä koti
pääohjelmaa
siivittävänä
teemana

Keho –
Sielun pyhä koti
pääohjelmaa
siivittävänä
teemana

Tapahtuman järjestää Rajatiedon Yhteistyö ry • Lisätietoja: www.rajatieto.fi

Lippuhinnat
(peruslippu/erityisryhmät*)

La 28/25 €
Su 25/23 €
Kahden päivän
48/45 €

*Alennuslippuryhmään kuuluvat Rajatiedon Yhteistyö ry:n jäsenet, eläkeläiset, työttömät, 
opiskelijat, varusmiehet ja siviilipalvelusta suorittavat. Lapset 0-12 v  sisään ilmaiseksi.
Kahden päivän liput ja alennusliput myynnissä vain messupaikalla (ei lippu.fi)
Ennakkoliput saatavilla Lippu.fi -kumppaneilta hintaan 25€/päivä + palvelumaksu 

Lippuhinnat
(peruslippu/erityisryhmät*)

La 28/25 €
Su 25/23 €
Kahden päivän
48/45 €

Luentoja ja esityksiä, 
mukaansatempaavia 

keskusteluja, 
henkistä musiikkia, 

harjoituksia, 
monipuoliset 

näytteilleasettajat ja 
tietysti sydämellisiä 

jälleennäkemisiä. 

Luentoja ja esityksiä, 
mukaansatempaavia 

keskusteluja, 
henkistä musiikkia, 

harjoituksia, 
monipuoliset 

näytteilleasettajat ja 
tietysti sydämellisiä 

jälleennäkemisiä. 

Menossa mukana mm. Elviira Krebber, Erkki Lehtiranta, Harriet Piekkola, Irene Naden, 
Johanna Blomqvist, Mestari Harun, Mikael Kivivuori, Pirkko Suomela, Samuli Perälä, 
Sanni Nevalainen, Seppo Tanhua, Terhi Jansson, Slim Mill, Tarja Senne

Helsingin Suomalaisella Yhteiskoululla (SYK)
Isonnevantie 8, 00320 Helsinki • La klo 10–18, su klo 10–17

Helsingin Suomalaisella Yhteiskoululla (SYK)
Isonnevantie 8, 00320 Helsinki • La klo 10–18, su klo 10–17
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