
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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Muutosten vuodet ovat jo alkaneet. 
Yhä useammin erilaiset luonnon-
mullistukset kohtaavat turvallisina 
pitämiämme seutuja. Olemme  tot-
tuneet jatkuvaan uutisvirtaan, jossa 
vilahtavat aina uudet katastrofit. 
Jaksammeko enää reagoida?

Meidän on varauduttava 
muutoksiin

Lähes 70 vuotta olemme saaneet 
elää turvassa Koti-Suomessamme.  
Suurimmat huolemme ovat nyt 
Kreikka-kaaos ja vakuudet sekä 
omaan toimeentuloon ja työaikoihin 
liittyvät asiat. Elämäämme ovat epä-
mukavasti häirinneet vain romani-
kerjäläiset. Muutenkin olemme ha-
lunneet olla rauhassa ulkomaan tun-
keilijoilta. Mutta entäpä jos – tulee 
tilanne, että meidän apuamme to-
della tarvitaan? Entäpä jos – meidän 
pitää ottaa vastaan ja sijoittaa maa-
hamme nykyiseen verrattuna mo-
ninkertainen määrä maahanmuutta-
jia, ilmastopakolaisia? Miten selviäi-
simme siitä? Käytännössä ja henki-
sesti? Maamme lähimenneisyydessä 
on ollut moniakin järkyttäviä ja nor-
maalista poikkeavia ajanjaksoja. 
Meillä ei ole mitään takeita rauhalli-

sesta kehityksestä. Päinvastoin, tule-
vaisuutemme saattaa olla yhtä ar-
vaamaton kuin menneisyytemme.

Rankka 
lähimenneisyytemme 

1800-luvulla, vain 150 vuotta sitten, 
meillä oli viimeisin, suuri nälänhätä. 
Katovuosien aikana nälkään, puut-
teeseen ja kulkutauteihin kuoli 140 
000 suomalaista. Se on 50 000 ih-
mistä enemmän kuin sodissamme 
kaatuneita. Ruokaa kerjääviä suo-
malaisia ja nälkiintyneitä orpolapsia 
liikkui suurina joukkoina ympäri 
maatamme.

Ensimmäiseen maailmansotaan 
ja Suomen itsenäistymiseen liittyvä 
maamme sisällissota jätti syvät arvet 
kansakunnan sieluun. Silloin kaatui, 
teloitettiin, kuoli ja katosi yhteensä 
30 000 ja haavoittui 20 000. Talvi-, 
jatko- ja Lapin sodissa kaatuneita oli 
90 000 ja haavoittuneita 190 000. 
Kokonaisen miessukupolven elämä, 
terveys ja unelmat tulevaisuudesta 
hukkuivat sodan kauhuihin. Talviso-
dan alkaessa 400 000 karjalaista 
evakuoitiin pois sodan jaloista 
muualle Suomeen. He joutuivat jät-
tämään kotinsa ja omaisuutensa ja 

Aivan kuten 90-luvulla kirjoittaessani Feria-tekstejä, myös nyt luulin kirjan 
olevan jo valmis painettavaksi. Seuraava luku kuitenkin vaati ehdottomasti 
pääsyä mukaan, ja tässä se on. Sanoma on ilmeisesti tärkeä meille kaikille.

Kesäkuussa 2013
 

MUUTOSTEN VUODET
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tyhjin käsin pelastautumaan pois ko-
tiseudultaan. Lähes 80 000 sotalasta 
osoitelappu kaulassa lähetettiin Suo-
mesta hyvää tarkoittavaan Ruotsiin, 
pakoon sotaa, pommituksia ja ruo-
kapulaa. Vasta paljon jälkeenpäin on 
ymmärretty, että tämä kokemus 
traumautti monet näistä lapsista lop-
puiäksi.

Tänä päivänä kasvaa syrjäytetty-
jen nuorten joukko. Nuorten alko-
holin ja huumeitten käyttö, kaikki-
nainen näköalattomuus uhkaa ko-
konaista sukupolvea niin Suomessa 
kuin koko Euroopassa. Tämän histo-
rian vaiheen seurauksia emme vielä 
tiedä.

Maammehan on suuri
Suomea vaivaa Napoleon-komplek-
si. Pieni on meille kauhistus. Siitä 
syystä olemme sokeita pienuuden 
eduille. Emme arvosta niitä tuhansia 
pienyrityksiä, jotka tuovat maamme 
talouselämään vakautta. Tavoitte-
lemme ja arvostamme kaikkinaista 
suuruutta.

Kompleksi on kuitenkin aivan 
turha. Suomi on suuri maa, suurem-
pi kuin Italia, Saksan kokoinen. 
Asukkaita vain on vähän. Jos niin 
haluamme, maallamme on mahdol-
lisuus kasvaa hallitusti. Meillä on 
maata ja pinta-alaa. Pystymme aut-
tamaan muita maita ja samalla kas-
vattamaan väkilukuamme ja hyvin-
vointiamme suunnitellusti  tulevina 
vuosikymmeninä. 

Suurempi asukasmäärä synnyt-
tää työtä ja tarpeita. Pieni asukas-
määrä taas näivettää talouselämää. 
Päädymme tahtomattamme säästö-

liekille. Talouselämämme on silloin 
liikaa viennin varassa. Viennistä seu-
raa kansainvälinen hintakilpailu. 
Vaatimus alhaisemmista hinnoista 
siirtää tuotantoa halvemman työvoi-
man maihin. Seurauksena on työttö-
myys kotimaassa. Näin näivetystauti 
Suomessa jatkuu ja pahenee. Suu-
rempi asukasmäärä, ympäri maata 
työllistävä matkailu ja kaikki siihen 
liittyvä tuotanto sekä palvelut ovat 
vain yksi Ferian ratkaisuista tämän 
kurjistumiskierteen välttämiseen. 

Ydinvoimaloiden  
piilevä vaara

Euroopassa on noin 200 ydinvoima-
laa, joista vielä muutamia on raken-
teilla. Ydinvoimalat yhdistettynä 
maanjäristyksiin, tulviin, terrorismiin, 
teknisiin vikoihin sekä inhimillisiin te-
kijöihin eli erehdyksiin ovat vaaralli-
sia, jokapäiväinen uhka elämällem-
me. Jos jotakin Tshernobylin tai Fu-
kushiman kaltaista tapahtuu Euroo-
passa, suuret alueet jäävät autioiksi 
ja asukkaat tarvitsevat uudet asuin-
sijat. Tähänkin meidän on varaudut-
tava. Ydinvoima ei ole ratkaisu ih-
miskunnan energian tarpeeseen. 
Niin kauan kuin nämä voimalat ovat 
käytössä, on meidän kuitenkin va-
rauduttava sekä suuronnettomuuk-
siin että niiden seurauksena väestön 
pysyviin siirtoihin pois saastuneilta 
onnettomuusalueilta. Lähes koko 
EU on tiheään asuttua ja siitä seuraa, 
että onnettomuuden sattuessa kat-
seet kääntyvät harvaan asuttuun 
Suomeen ja Ruotsiin, joilla on tilaa 
ottaa vastaan ja asuttaa ympäristöka-
tastrofin uhreja ja pakolaisia. Kyllä, 
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meillä on tilaa, mutta onko meillä 
käytännöllisiä ja henkisiä valmiuk-
sia? Ne on luotava. Työ on aloitetta-
va nyt.

Rakennamme 
Uutta Suomea

Kynttilähetkien aikana toivomme 
yhteisesti, että saamme elää rauhas-
sa ilman onnettomuuksia ja tuhoja. 
Varautumisemme niihin ei kuiten-
kaan mene hukkaan. Hyvin nopeas-
ti saamme nähdä, että Feria-käsikir-
jan ainutlaatuinen työaikareformi 
sekä asumis- ja yrityskulttuuri hou-
kuttelevat maahamme uusia asuk-
kaita Euroopasta ja kauempaakin. 
Kaikki muu toiminta on suhteellisen 
nopeasti järjestettävissä, mutta 
asuntopolitiikka vie aikaa ja vaatii 
uuden ja myös vanhan uudelleen 
opettelua.

Rautatieverkoston laajennus ja 
kunnostus sekä lähikköasumisen 
suunnittelu ja kaavoitus rautateiden 
yhteyteen ovat ne toiminnan alueet, 
jotka pitää saada käyntiin viiveettä. 
Niihin on paneuduttava. Ekoraken-
taminen on opeteltava juurta jak-
sain. Alan koulutus on avainroolissa. 
Tueksi tarvitaan laajaa rakennusten 
konservointikoulutusta. Rakennus-
materiaalina tukirakenteissa puu on 
energialasiin ja uusiin rakennuslevyi-
hin yhdistettynä hyvä ratkaisu Suo-
men lähikköjen kaksi- ja kolmiker-
roksisiin rakennuksiin. Tästä syystä 
ekorakentamiseen liittyvät tarveai-
neet, käytännöt, ohjeet, lait ja ase-
tukset on päivitettävä. 

Tutustuminen 
historiaamme auttaa 

sopeutumaan
Osa pakolaisista ja maahanmuutta-
jista tulee Suomeen jäädäkseen py-
syvästi. He haluavat uuden koti-
maan, hyvästä syystä. Heidän juur-
tumistaan vieraaseen ympäristöön 
on kaikin tavoin tuettava. Uuden 
kotimaan historiaan perehdytään 
useimmiten lukemalla, mutta men-
neen ajan tunnelman tavoittamiseen 
on keino, jota ei ehkä ole yleisesti 
käytetty. Vanhat 1920 –1960-luvuil-
ta olevat Suomi-Filmit avaavat nos-
talgisia näkymiä viime vuosisadan 
Suomeen. Ne välittävät katsojalleen, 
olipa hän kantasuomalainen tai 
maahanmuuttaja, suomalaisen ihmi-
sen tuntoja erinomaisesti ja toimivat 
hienosti  kirjoitetun historian rinnal-
la. 

Vaikka nykypäivän kaupunkilais-
nuori on valovuoden päässä Lovii-
sasta, Niskavuoren nuoresta emän-
nästä, on suomalaisen perimässä 
vieläkin jäljellä jotakin tästä vanhasta 
elämäntavasta. Tämä tiedostamaton 
kaipuu maalle on jossakin määrin jo-
kaisen suomalaisen sydämessä. Siksi 
moderni semiurbaani lähikköasumi-
nen sopiikin suomalaiseen sieluun 
paremmin kuin mikään muu asumis-
muoto. 

Aloita uusi elämä
Kaupungit ovat monien nuorten toi-
veasumista. Kaupungin syke ja tun-
ne siitä, että on siellä, missä on elä-
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mä, missä tapahtuu, on elintärkeä 
nuorille. Mutta kun perhe peruste-
taan ja ensimmäinen lapsi syntyy, al-
kaa nuoren kehityksessä toinen, per-
he-elämään perustuva vaihe. Silloin 
lähiköt, oma koti omikossa, ympä-
röivä, kansainvälinen, monikulttuu-
rinen ystäväpiiri sekä kiinnostava työ 
ja harrastukset tarjoavat ihannerat-
kaisun. Elämällä lähellä  luontoa ja 

tekemällä maaseudun asioita ja as-
kareita, ihminen kehittää kuntoaan, 
käden taitojaan ja maalaisjärkeään 
sekä samalla myös aivojaan ja luo-
vuuttaan. Siispä, siirry uuteen kau-
teen elämässäsi: muuta maalle, Fe-
riaLähikköön. Se on monella tapaa 
terveellistä, antoisaa ja elämääsi ar-
vaamattomasti rikastuttavaa!!  
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