
leen neljä jäsentä, joihin kuuluu  
• vakiojäsen
• asiantuntija
• bisnesenkeli
• yrittäjä tai keksijä

Juontaja ja vakiojäsen ovat parina ai-
na samat, kolme jäsentä vaihtuu ai-
heesta riippuen. Ohjelma on viih-
teellinen, keskusteleva asiaohjelma, 
jonka huumori ja kiinnostavuus ki-
teytyvät tottuneiden juontajien eri-
laisten persoonien ja esitetyn väit-
teen/aiheen käsittelyn ympärille. 
Uudet jäsenet tuovat vaihtelua ja 
erilaisuutta ohjelmaan. Tällä ohjel-
malla on myös syvempi tarkoitus 
kannustaa katsojia, etenkin nuoria, 
yrittämiseen ja tutustuttaa heidät 
ekologisen talouden aivan uusiin, 
monimuotoisiin tuotanto- ja palve-
lumahdollisuuksiin. 

Jokaiseen ohjelmaan valitaan il-
moittautuneiden katsojien joukosta 
yksi yrittäjä tai keksijä, jolla on kiin-
nostusta esillä olevaan alaan ja myös 
kyseisen alan tuntemusta. Bisnesen-
keli on toinen osapuoli, joka mah-
dollisesti sijoittaa aloittavaan yrityk-
seen ja tukee taidoillaan, yhteyksil-
lään ja kokemuksellaan yrittäjää. 
Vuoden kuluttua voidaan sitten kat-
soa, miten toiminta on kehittynyt; 
parhaiten onnistuneet palkitaan, 
budjetin rajoissa. Myös yleisön lä-
hettämät ehdotukset ajatusleikkiin 
arvioidaan ja mukaan valitut väittä-
mät palkitaan. Entäpä jos – tämä on 
kohta ihan totta! 

Lisäys tammikuussa 2013

VAIN TELEVISIO 
VOI SEN TEHDÄ

Iltasatu kerää perheen
Kun ilta tulee, ja nukkumaan meno-
aika lähestyy, löytyy lapsilla tuhat 
leikkiä ja tehtävää, jotka juuri nyt pi-
tää saada hoidetuksi. ”Ei ihan vielä”, 
on tuttu lause joka perheessä. Mutta 
jos kerrot, että televisiosta tulee koh-
ta Iltasatu ja siihen mennessä on ilta-
pesut hoidettava, muuten ei satua 
kuunnella, niin se antaa pikkuisille ja 
isommillekin kummasti vauhtia. Kun 
sitten sänkyvalmiina, pyjamassa, saa 
istua äidin ja isän kainalossa sohvalla 
ja rauhoittua kuulemaan ja katso-
maan jokailtaista satuhetkeä, on kai-
killa hyvä olla.

Uni maistuu lapsille; sadussa ei 
ollut mitään liian pelottavaa ja van-
hemmatkin  saivat yhteisen, hyvän 
olon perhehetken. Myös isommat 
lapset alkavat ehkä tulla aikaisem-
min kotiin ja liittyä perheen iltari-
tuaaliin. Yhteinen aika on kallista ja 
rakasta, ja kaikki osaavat antaa sille 
arvoa. Siitä jää jokaiseen mieleen 
lämpöinen muisto lapsuudenkodis-
ta.

Nykyisin on televisiossa niin 
monta uutta kanavaa, että jollekin 
näistä on varmaan mahdollista jär-
jestää tällainen satuhetki viikon jo-
kaiselle illalle. Sadun tulee kuitenkin 
olla ensiluokkainen, hyvin kirjoitettu, 
hyvin esitetty, sopivan mittainen, so-
pivaan aikaan lähetetty, kaikin ta-
voin hyvin tehty ja  ilman keskeyttä-
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viä mainoskatkoja; monelle katsojis-
ta illan ehdottomasti ainutlaatuisin 
ohjelma. 

Good News kerää perheen 
aikuiset ja nuorison

Kun Hyvät Uutiset lähetetään sopi-
vasti Iltasadun jälkeen, on kaikilla 
vielä yhdessä aikaa keskustella näh-
dystä ja myös miettiä, mikä olisi se 
hyvä uutinen, jonka me täällä meillä 
voisimme saada aikaan. Ilta on hil-
jentymisen aikaa, ja jokaiselle tekisi 
hyvää välttää myöhäisillan raakoja 
rikosfilmejä, jotka eivät mitenkään 
rauhoita yöunta, vaan ovat herkille 
aikuisillekin syynä sydämen tykytyk-
siin ja painajaisiin. Puhumattakaan 
nuorista, joille vielä raja todellisuu-
den ja fiktion välillä on häilyvämpi. 
Luottamukselliset keskustelut ja po-
sitiiviset suunnitelmat perheen kans-
sa sekä vähän aikaisempi nukku-
maan meno ovat mielekkäämpi 
vaihtoehto kaikille. 

Kynttilähetki kerää  
kaikki suomalaiset

Illan ihanin ja rauhoittavin lopetus 
on sytytetyn kynttilän hetki, johon 
kaikki suomalaiset voivat osallistua. 
Sinkku tai perheellinen, nuori tai 
vanha, nainen tai mies, kaikki voivat 
hiljentyessään tuntea sen yhteyden, 
jonka kynttilähetki luo. Jo kahden 
ihmisen yhteinen haave, toive, 
pyyntö tai ajatus antaa hetkelle voi-
maa ja ajatus lähtee itämään ja kas-
vamaan. Voimme ystävien kesken, 
ryhmissä, sopia toiveen tai mieliku-
van, johon keskitymme kokonaisen 
kuukauden ajan. Koska uskomme 
siihen, että yhteinen unelmamme al-
kaa toteutua, kun mielessämme 
näemme sen kasvavan ja kehitty-
vän, haluamme myös kiittää jokaise-
na iltana tästä kasvun mahdollisuu-
desta. Kymmenen minuutin hiljenty-
minen iltaisin muuttaa maailman. 
Sen voi vain televisio saada aikaan.

196



Minne ajatuksesi menevät,
sinne menee myös energiasi,

ajatuksillasi rakennat maailmaasi.

Pidä huolta siitä, että
luot vain hyvää ympärillesi,
sillä kaikki, mistä unelmoit

tulee lopulta todeksi.

Älä luovuta,
unelmasi elävät jo

ajatuksen tasolla – nyt niiden
pitää vain materialisoitua.

Kaikki on jo olemassa.
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On helppoa kritisoida olevia oloja ja 
valittaa toisten tekemisiä ja tekemät-
tä jättämisiä, mutta on aivan yhtä 
helppoa, ja tuloksellisempaa, unel-
moida esille keinot tulevaisuuden 
parantamiseksi. Ja sitten alkaa to-
teuttaa niitä. Vain yhden ihmisen 
tarvitsee muuttua – ja maailmakin 
muuttuu. Se ihminen olen minä.

Missä mielesi, siellä voimasi
Suurin osa tässä Feria-käsikirjassa 
esitetyistä ajatuksista on sellaisia, et-
tä niistä voidaan tehdä totta ilman 
suurempia järjestelyjä, jokaisen ihmi-
sen omassa elämässä. Kun löytyy sa-
moinajattelevia – ja heitä on jo pal-
jon – on vielä helpompi muodostaa 
ryhmiä jonkun asian ympärille. Inter-
net on oiva työkalu yhteydenpitoon 
ja skype toimii maksutta myös koti-
maassa. Tupatiimin voi kehittää yh-
den taitajan ympärille, kaksi mesta-
ria luo jo täydellisen tupapiirin jolle-
kin nowatuotanto- tai -palvelualalle. 
Mikroyrityksen voi perustaa suhteel-
lisen helposti, vielä helpompaa on 
hoitaa laskutus ja muut kirjalliset toi-
met ainakin aluksi Eezyn kautta. 
Kynttilähetki ja sen mahtava voima 
ovat kaikkien ulottuvilla – vain yhtei-

sen sopimuksen päässä. Usko, posi-
tiivisuus, sitoutuminen ja yhteistyö 
lisäävät jokaisen hankkeen mahdolli-
suudet moninkertaisiksi.

Tupapiirit muuttavat markkinata-
loutta ekoeettiseen suuntaan, sillä 
niiden kriteereinä ovat muutkin ar-
vot kuin raha: tuotteen tai palvelun 
ekologisuus ja terveellisyys, kestä-
vyys, puhtaus, luotettavuus, luotta-
mus, jatkuvat asiakassuhteet, yhteis-
työ sekä työyhteisön ja työn arvos-
tus. Niistä syntyvät hyvä mieli ja tyy-
dytys työn tuloksista. Työaikarefor-
minkin voi jo ottaa käyttöön ja ko-
kea kaikki sen hyvät seuraukset. Ke-
hittämällä yhdessä tupapiiriä on 
mahdollista luoda sisäiset järjestelyt 
ja ansiot työstä ryhmän kesken kai-
kille sopiviksi. Positiivisen mielen ja 
mielikuvituksen avulla syntyy uusia 
ideoita. Aloitteellisuus ja innostus 
kasvavat ryhmässä ja tuloksena on 
onnistuminen. Jokainen halukas löy-
tää oman paikkansa, oman palansa, 
Ferian avulla.  

Globaalietiikka uusi työkalu 
politiikan rinnalle

Kuten olette Megaromania-luvusta 
lukeneet, on ilmeistä, että EU:lla ei 

Toukokuussa 2013

...AND I THINK TO MYSELF
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ole keinoja ratkaista romaniparkojen 
kerjäläiselämää; siihen tarvitaan nel-
jännen sektorin aktiivista asennetta. 
Silloin varmasti löytyy myös sopivia 
sijoittajia, jotka ovat halukkaita pa-
nostamaan ekoeettiseen yrittämi-
seen ja jotka ymmärtävät tämän toi-
minnan laajakantoiset ja positiiviset 
vaikutukset moneen suuntaan koko 
Euroopassa. 

Yrittämisessä on se luova voima, 
joka paljolti puuttuu EU:n ja hallitus-
ten byrokratian ja organisaatioiden 
labyrinteistä. Globaalietiikka luo eet-
tistä yrityselämää vastapainoksi 
energiavajeelle, joka saattaa syntyä 
politiikan ympärille. Yrittäjät, toisaal-
ta poliitikot ja virkamiehet ovat kak-
si erilaista ihmistyyppiä, jotka sopi-
vasti täydentävät toisiaan, mutta joi-
den molempien on hyvä pysyä les-
tissään. Siten syntyvän hedelmälli-
sen yhteistyön tuloksina saamme 
nauttia tasapainoisesta kehityksestä, 
joka luo parhaat olosuhteet kansa-
laisille niissä maissa, joissa näin toi-
mitaan.  

Kynttilähetken voima 
Joskus vuoden 2002 paikkeilla testa-
sin mielessäni Ferian toimivuutta 
katsoessani tv-uutisten loputonta 
ongelmavirtaa: kaikki kysymykset oli 
mahdollista ratkaista Feria-käsikirjan 
avulla. Nyt, toistakymmentä vuotta 
myöhemmin tilanne on sama, vai-
keudet vain ovat syventyneet, mut-
ta Feria on pitänyt pintansa. Siitä on 
löytynyt ratkaisu kaikkiin ongelmiin. 
Tarvitaan sitoutuminen yhteistyö-
hön. Se on se voima, joka kasvattaa 
onnistumisen mahdollisuuden mo-

ninkertaiseksi. 
Mahdottomaltakin tuntuviin 

asioihin kuten diktaattorivaltioiden 
ydinaseuhitteluun ja kansan köy-
hyyteen, sortoon ja vapauden riis-
toon voidaan vaikuttaa yhteisen 
kynttilähetken voimalla. Se ei tapah-
du hetkessä, mutta usko siirtää vuo-
ria. Vuoria siirretään teelusikka ker-
rallaan. Mitä useampi ihminen osal-
listuu näihin yhteisiin kynttilähetkiin 
– omalla teelusikallaan – sitä voi-
makkampi ja nopeampi niiden vai-
kutus on, ja tulokset alkavat näkyä, 
ensin pieninä helpottumisina ja vähi-
tellen yhä suurempana vapautena ja 
rauhana.

 Kun valitsemme kymmenen mi-
nuutin kynttilähetken – 10 candlelit 
minutes –  alkavaksi klo 21.00 eli 9 
P.M., maailmassa tapahtuu super-
voimakas ilmiö: aikavyöhykkeistä 
johtuen kiertää kynttilähetki aaltona 
koko maapallon laajuudelta Pohjois-
navalta Etelämantereelle jatkuvasti 
ympäri maailmaa idästä länteen kes-
kittäen ihmisten toiveet ja ajatukset 
hyvien ja ihanien asioiden toteutu-
miseen. Ympäri maailmaa asuvat ul-
kosuomalaiset, joiden omaiset asu-
vat Suomessa, voivat olla sanansaat-
tajina, samoin voivat uuden aika-
kauden internet ja television voima 
olla yhdistävänä tekijänä.

...what a wonderful world
Kun vain unelmoimme samoja yh-
teisiä unelmia tietäen niiden aika-
naan toteutuvan ja samalla teemme 
sitkeästi työtä hyvien asioiden puo-
lesta, maailma vastaa meidän unel-
miimme muuttumalla koko ajan pa-
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remmaksi. Jokainen meistä vaikuttaa 
elämällään läheisesti noin 20 muun 
ihmisen elämään. Kun pidämme 
huolta siitä, että meistä säteilevä 
energia on positiivista ja uskomme 
hyvään ja levitämme vain hyvää ja 
kaunista ympärillemme, maapallo 
muuttuu. Riittävä kriittinen massa 
on jo syntynyt ja sen voima voidaan 
koota yhteen kynttilähetkien avulla. 
Maailma on ihana ja voimme herät-
tää nekin, jotka nyt eivät vielä sitä 
näe, löytämään kauneuden, ystä-
vyyden ja rakkauden omasta itses-
tään –  ja jokaisesta hetkestä.

Meitä kaikkia yhdistävä vesi
Etsiessäni kirjahyllystäni kirjoja läh-
deluettelon tekoa varten otin pitkäs-
tä aikaa käteeni Masaru Emoton 
suurella rakkaudella tekemän kirjan 
Messages from Water. Silmäilin sitä 
ja liikuttuneena sen lumoavasta kau-
neudesta jäin kirja kädessäni ajatuk-
siini. Pieni, hento ajatuksen verso al-
koi kasvaa mielessäni. Entäpä jos – 
voimme saada apua vedeltä yrittäes-
sämme yhdistää ihmisten hyviä pyr-
kimyksiä maapallomme hoivaami-
seksi. Ihminen on 70-prosenttisesti 
vettä, samoin on ihana, sininen pla-
neettamme. Vesi on asia, joka yhdis-
tää meitä kaikkia maailmassa enem-
män kuin mikään muu seikka. Ma-
saru Emoton kirjasta näemme, kuin-
ka hyvät, rakastavat sanat kuten 
rauha, rakkaus, rukous, kiitollisuus, 
siunaus sekä kaunis, klassinen mu-
siikki ja valokuvat kukista tai pikku-
lapsen hymystä vaikuttavat harmo-
nisten vesikristallien syntymiseen. 
Ne voivat myös puhdistaa ja elvyttää 

myrkyttyneen, likaantuneen ja pi-
laantuneen, kuolleen veden ja muut-
taa sen eläväksi, terveeksi, puhtaak-
si ja sädehtiväksi. Tämä voi tapahtua 
myös meissä olevalle vedelle. Kun 
70% meistä muuttuu hyväksi ja 
kauniiksi, vaaka kallistuu vahvasti 
hyvyyden puolelle. Mikä salaisuus ja 
mahdollisuus piileekään elävän ve-
den pisarassa!

Vesi vanhin voitehista. Ajatella, 
että meillä on ollut tämä tieto iät ja 
ajat. Me voisimme nyt yhdistää tie-
tomme veden merkityksestä kyntti-
lähetken voimaan.  Voisimme no-
peuttaa maapallomme ja ihmiskun-
nan paranemista korjaamalla veden 
tilan omassa kehossamme, jokaisen 
kynttilähetken aikana. Tästä kiehto-
vasta kirjasta, jonka soisin kuluvan 
jokaisen käsissä, kaikissa perheissä, 
ymmärrämme, kuinka perustavaa 
laatua ja kuinka yksinkertaista voisi 
kaikki paraneminen ja puhdistumi-
nen maapallollamme olla. Me ihmi-
set olemme osa luontoa kuten kaik-
ki eläimet, kasvit, maaperä ja vesi. Se 
on suurta, mutta ei siten kuin ajatte-
lemme itsestämme ihmisinä, herroi-
na ja  kaiken valtiaina. Olemme vain 
yksi osa luotua, suurenmoista koko-
naisuutta samalla tavoin kuin kaikki 
muukin oleva. Tämän muistaen 
voimme tehdä huomisen maailmas-
ta ihanan meille kaikille. Veden avul-
la me olemme yhtä.

Kiitän teitä seurastanne.
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