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Viikko alkoi sunnuntaina virallisella ISF:n 
kokouksella, jossa muun muassa julkis-
tettiin postiäänestystulokset. Sen tulokse-
na Suomesta on jälleen 14 vuoden tauon 
jälkeen edustaja johtokunnassa. Harriet 
Piekkolaa olikin sitten vastassa halaavien 
onnittelijoiden joukko, kun hän maanan-
taina saapui varsinaiselle ohjelmaviikolle.

Ohjelmassa oli lähes pelkästään ryhmä-
työskentelyä, yksi ryhmä aamupäivällä ja 
yksi iltapäivällä. Jokainen sai näin mah-
dollisuuden päivittäin kahteen ryhmään. 
Tarjolla oli seuraavia ryhmiä: mentaalinen 
ja fysikaalinen mediumismi, transsi, taide, 
henkiparannus ja shamaanimatkailu.

Saimme nauttia kolmesta yleisömee-
diotilaisuudesta kauniissa kappelissa, jos-

sa muutkin yhteiset tilaisuudet pidettiin. 
Richard Schoeller USA:sta ja meille jo 
Tampereen 2014 seminaarista tuttu eng-
lantilainen meedio Jackie Wright pitivät 
perinteiset tilaisuudet tarkkoine kuvauk-
sineen huumorilla höystettynä. Englanti-
lainen Coral Ryder välitti viestien lisäk-
si piirustukset henkimaailman tulijoista.

Keskiviikkoiltana oli eksoottinen Me-

dicine Wheel -tilaisuus, intiaanien traditi-
oihin perustuva parannusenergiaa huoku-
va tapahtuma, jonka ohjaajana toimi Anita 
Garrod. 

Perjantaina kappelin täytti henkiparan-
nusseremonia. Suomalaisten kaukoparan-
nusnimet luki Harriet Piekkola; joukossa 
kuului ”Kaneli – the Cat, Finland”.  Anna-
Maija Usma, kissojen ystävä, oli kirjoitta-
nut listalle myös kissani ja Kaneli todella sai 
ihmeparannusta! Kiitos pyhä parannusvoi-
ma ja ystävät tällä sekä siellä toisella puolel-
la! Kotiin tullessani Kaneli tervehti iloises-
ti ja energisesti vaatien tietysti mammalta 
erikoisherkkuja, muikkuja ja lipaisun ver-
ran kermaa.

Anna-Maijan kirja oli ihailun ja ihas-
tuksen kohteena, siis se englantilainen ver-
sio. Mehän olemme jo todenneet sen suo-
malaisen version Ystäväni tuonilmaisissa 
upeaksi.

Teelehtiluentaa, väriterapiaa ja 
paljon muuta 

Ohjelmassa oli valinnaisina vielä worksho-
pit ääni- ja väriterapiasta, psykometrias-
ta ja teelehdistä lukemisesta. Musiikki ja 
mediumismi oli Suomessakin vierailleen 
Pat Campbellin mielenkiintoinen work-
shop, joka keräsi ihastusta ja onnistunei-
ta suorituksia osallistujilta. Pareidolian 
workshopissa satunnaiset näköhavainnot 
muokkaantuivat mielissämme selkeik-

si muodoiksi – tarkastelimme muun mu-
assa pilvistä muotoutuvia kasvoja ja muita 
muotoja Coral Ryderin johdolla.

Kansainvälinen puheensorina loi tun-
nelmaa tauoilla. Liitossa on 35 jäsenmaa-
ta, joista oli tällä kertaa edustettuina 15. 
Kustakin maasta oli satunnaisesti valittu 
edustaja, joka sai ensimmäisenä kongres-
sipäivänä eli maanantaina sytyttää kyntti-
län kappelin pöydälle ja perjantaina vas-
taavasti sammuttaa liekin. Meiltä kunnian 
sai Ritva Nuotio.

Oli todella mukavaa tavata vanhoja tut-
tuja vuosien takaa, kuten sveitsiläiset Eva ja 
Matthias Güldenstein,  jotka jaksavat vuo-
sikymmenestä toiseen olla mukana – ihas-
tuttava henkinen pariskunta, joka on ollut 
naimissa jo yli 50 vuotta.  Ensikertalaiset 
chileläiset kaunotarkaksoset Ana-Luisa ja 
Helga hakeutuivat usein meidän suoma-
laisten seuraan. Mikä ilo ja energia heistä 
virtasikaan! Yllätykseksemme saimme tu-
tustua myös kahteen viehättävään Hollan-
nissa asuvaan suomalaiseen, Kaisa-Mariin 
ja Tarjaan. He saivat edustaa myös isäntä-
maata Hollantia.

Sain olla Anita Garrodin transsiryh-
mässä. Hän on jo henkimaailmaan siirty-
neen Suomessa muutamaan kertaan vie-
railleen Eileen Robertsin tytär. Tunsin 
Eileenin hyvin, hän oli Institute of Spiri-
tualist Mediums -järjestön puheenjohtaja-
na yli 40 vuotta. Oli ilo tutustua hänen kul-
taiseen tyttäreensä. Anita oli ehdottomasti 
minulle kongressiviikon tähti, rehellinen, 

ISF:n kongressista Hollannista
Tuore tuulahdus ja  
historian havinaa
De Zwanenhof oli luostaritunnelmineen aivan upea ja ihastuttava paikka ISF:n eli Kansainvälisen 
Spiritualistisen Liiton kongressiviikolle 31.7.–6.8.2016 Hollannin Twentessä. Tilat olivat toimivat meille 70 
osallistujalle. Kauniin luostarin puutarhan puut, upeat kukkaset ja joutsenlampi asukkaineen saivat meidän 
laillamme taivaasta raikasta vettä joka päivä ainakin jonkin verran. Aurinko sitten helli meitä torstai-
iltapäivällä, jolloin teimme bussiretken idyllisen pikkukaupungin Ootmarsumin markkinoille.

Suomalaiset ISF-osallistujat: 
edessä Hannu, Taru, Kirsti ja 
Ritva. Takana Artturi, Kaisa-
Mari, Irene, Anna-Maija sekä 
Tarja ja Harriet.

ISF:n uusi johtokunta ja virkailijat Hol-
lannissa, De Zwanenhofissa elokuussa 
2016. Eturivissä vasemmalta: Harriet 
Piekkola, Dianne Parker, Rosemary Cal-
deralo ja Ulla Alvarsdotter. Takarivissä: 
Richard Schoeller (varapuheenjohtaja), 
Ann Luck, Robin Hodson (puheenjohta-
ja), Kristbjorg Einarsdottir, Steven Vogel 
ja Ann Robson. 

Suomalaiset aktiivisia kansainvälisessä 
toiminnassa
▶ Liikkeemme perustaja Helmi Krohn oli ahkera kansainvälisten kongressien kä-
vijä. Näitä hänen matkojensa hedelmiä nautimme tänäkin spiritualismin 70-vuo-
tisjuhlavuotena.

▶ Suomen Spiritualistisen Seuran pitkäaikainen puheenjohtaja Maire Kiira oli 12 
vuotta ISF:n johtokunnassa vuosina 1975–1987, viimeiset 9 vuotta varapuheenjoh-
tajana.

▶ Asko Palomäki oli ISF:n johtokunnassa vuosina 1996–2000.

▶ Helsingin yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Irene Nadén oli ISF:n johtokun-
nassa vuosina 1994–2002 ja on toiminut järjestön lähettiläänä (Ambassador) vuo-
desta 2002 asti.

▶ Tässä kongressissa 14 vuoden tauon jälkeen saimme taas neljäksi vuodeksi suo-
malaisen, Harriet Piekkolan, ISF:n johtokuntaan. Harriet on suomalaisille tuttu 
meediona ja kurssiohjaajana sekä Helsingin yhdistyksen puheenjohtajana vuosilta 
2000–2006.  Harriet on lisäksi suomalaisten ISF:n jäsenten yhteyshenkilö eli Suomen 
alue-edustaja (Regional Representative). Hänet tavoittaa ISF-asioissa sähköpostitse: 
finlandrep.isfederation@gmail.com.

Seuraava ISF-viikko pidetään 12.–
19.8.2017 St. Andrewsissa, Skotlan-
nissa.
Tietoa löytyy myöhemmin the In-
ternational Spiritualist Federatio-
nin sivuilta: 
www.theisf.com

aito, viisas ohjaaja, lempeä ja ystävällinen. 
Ja Eileenin läsnäolo tuntui vahvasti hetkit-
täin. Olen kiitollinen, että sain taas viikon 
olla mukana suurperheessämme.

Lopuksi vielä uuden johtokunnan jäse-
nen, Harriet Piekkolan tervehdys: ”Me ih-
miset olemme yhtä, synnymme tai asum-
me missä tahansa. On ollut hienoa kohdata 
henkisiä ihmisiä ympäri maailmaa ja nyt 
"uudessa virassa" voin viedä myös Suomen 
terveisiä enemmän eteenpäin. Toivonkin, 
että ihmiset olisivat rohkeita kokeilemaan 
uutta.  Ensi vuonna ISF-viikko pidetään 
energisessä Skotlannissa, jossa on suuri 
voima  ja vahva maaperä. Muistattehan, 
että jäsenmaksuun (25 puntaa/vuosi) si-
sältyy myös muutaman kerran vuodessa il-
mestyvä jäsenlehti Yours Fraternally, johon 
jäsenet voivat itsekin kirjoittaa kuulumisi-
aan. Tapaamisiin Skotlannissa!”

Lämpimästi tervetuloa mukaan kan-
sainväliseen spiritualistien perheeseen ja 
tapahtumiin nauttimaan yhteishengestä il-
man rajoja!
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