
Lisäys toukokuussa 2013

Feria Finland -strategia on lepäillyt rauhassa nettisivuillaan alun neljättätoista 
vuotta. Ehkä nyt on tullut aika kokeilla sitä kirjan muodossa. Ohjelma on täs-
sä alkuperäisessä muodossaan, paikoitellen olen kirjoittanut siihen selvennyk-
siä ja kommentteja, jotka on merkitty viitteellä ”Lisäys” ajankohdan kanssa.

Kerroin vuoden 2000 loppusanoissa, että olin kokenut tekstin hyvin intui-
tiivisena ja usein hämmästellytkin aluksi sen sanomaa, mutta hetken mietit-
tyäni aina todennut, että totta kai, niinpä tietysti. Kerron tässä lopuksi, miten 
”Taru Ferian synnystä” sai alkunsa. Olin juuri syksyllä 1995 aloittanut Ferian 
hahmottelemisen piirtämällä ensimmäiset kaaviot. Muuten minulla ei vielä ol-
lut mitään käsitystä, miten jatkaisin.

Olin tulossa autolla Helsingistä kotiin ja siinä hiljaisuudessa ajellessani ”Ta-
ru Ferian synnystä” alkoi muotoutua ajatuksissani. Taru kulki omia teitään ja 
minulla oli hauskaa seuratessani sen polveilua. Kun pääsin perille, Tarukin oli 
valmis mielessäni, ja koska se oli viihdyttänyt minua, ajattelin toistenkin ehkä 
saavan siitä iloa.

Kiirehdin sisälle ja pelätessäni, että Taru katoaisi mielestäni, en malttanut 
riisua takkiani, vaan takki päälläni istuin kirjoittamaan sen käsin muistiin. En 
silloin vielä käyttänyt tietokonetta, vaan tein kaiken käsin. Taru oli valmis yh-
dellä kirjoittamisella ilman muutoksia, ja se on nyt kirjan alussa.

Se, miksi kerron tästä nyt näin seikkaperäisesti on huomio, jonka tein, kun 
olin kirjoittanut luvun ”Mitä toivomme valtiolta”. Siinä oli juuri samat ele-
mentit kuin Tarussa, jossa emme ensin pitäneet ”tulokkaista”, jotka halusivat 
tulla kanssamme asumaan ja kuinka työtä syntyi jo melkein liikaakin jne.

”Taru Ferian synnystä” sisälsi siis A4-arkilla koko Feria-strategian, vaikka 
en sitä silloin ymmärtänyt. Siinä on Nuomiseidon Takamaitten tulevaisuus, jo-
ta Unionin herratkin hämmästelevät ja josta on malliksi muillekin kuin Taka-
maille. Entäpä jos – tämä on kohta ihan totta!

KIITOKSET

Kiitokseni menevät tällä kertaa tietokirjailija Jaana Venkulalle, jonka olen ta-
vannut vain televisioruudun ja puhelimen välityksellä, mutta jonka ehdotuk-
sesta sain kipinän siirtää FeriaStrategian kirjan muotoon. Kiitän uudelleen Pe-
pe Kallioista, joka on taitavasti ja kärsivällisesti jatkanut 1990-luvulla aloitet-
tua työtä. 
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Sari Rahkoselle, ystävälleni Ferimart-projektin ajoista lähtien, osoitan kii-
tokseni lämmittävistä saatesanoista, kannustuksesta kirjan kirjoittamisessa se-
kä tekstin kielitarkistuksesta. Perheeni ja ystäväni ovat kärsivällisesti tukeneet 
minua tämän yhdeksän kuukautta kestäneen loppurutistuksen aikana ja kii-
tän sydämestäni heitä siitä. 

Kiitän myös kustantajaani Jussi Yli-Panulaa. Vaikka Feria-työkirja jonkin 
verran poikkeaakin Lootus-kirja Oy:n kustantamien kirjojen aihepiiristä, Jussi 
on nähnyt asian tärkeyden ja ottanut Ferian mukaan ohjelmaan.

Loviisassa 22. toukokuuta 2013
Ulla Grünstein
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