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SAATTEEKSI

”Miten muuten voisikaan ajatella kuin toisin?” (muistuma Erno Paasilinnalta)
Ulla Grünsteinin kirja on yhden naisen ideapankin säästökirja. Siihen on tallennettu ajatuksia ja unelmia paremmasta elämästä Suomessa ja maailmassa. Sen taustalla on vanhanaikainen pyrkimys pyyteettömään hyvään. Sen
kautta tulee näkyväksi, mihin Ulla on halunnut sijoittaa aikaansa ja energiaansa jo parin kymmenen vuoden ajan. Se on ahkeran ja rohkean ihmisen
teko. Ajankäytössään Ulla on ollut esimerkillinen. Kaikki tämä Feria-työ on
tehty varsinaisen yrittäjätyön ohessa ja eläkkeellä työuran jälkeen.
Alkuvuodesta 2013 lähetin Ullalle lehtitietoja maailmalla ja Suomessakin
etenevistä merikonttirakentamisratkaisuista. Olimme yrittäneet Ullan idean
pohjalta hyödyntää vanhoja merikontteja ensimmäistä FerimArt-paviljonkia
suunniteltaessa vuonna 2003. Idea tyrmättiin oitis. Niinpä Loviisan FerimArt-paviljonki toteutettiinkin huomattavasti kalliimpana ratkaisuna, koska
muuten rakennuslupaa ei olisi herunut. Kesällä 2013 Hyvinkään asuntomessut esittelee kahdesta merikontista rakennetun DUO-pientalon.
Näin ajatuspioneerin tiellä käy kovin usein: tyrmäys, haihattelijaksi leimaaminen, sivuuttaminen. Mutta ideat ovat sitkeitä ja oikullisia. Ne jäävät
odottamaan oikeaa hetkeä, itävät ja elinkelpoiset alkavat kukoistaa. Näin
käy kun ihmiset kohtaavat ajatustasolla ja pohtivat yhdessä maailman asioita. Siksi olen kannustanut Ullaa kirjanteossa.
Kirjana Ullan ajatukset lähtevät kirjankiertoon, kiertokirjaksi, onnenkantamoiseksi, tavoittavat useamman kiinnostuneen. Jos oikukas tuuli on saattanut tämän kirjan käsiisi ja avannut sen sinulle, niin on tarkoitettu. Kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä. Riittää kun kunnioittaa toisen tapaa ajatella
toisin, haluaa tutustua.
Loviisassa toukokuussa 2013
Sari Rahkonen
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ALKUSANAT

Ajatus Feria Finland -strategiasta on kypsynyt mielessäni kokemusteni pohjalta jo monien vuosien ajan, kunnes se vuosina 1995-1999 syntyi laajaksi
ohjelmaksi Suomen kuntien tarpeisiin. Feria Finland on käytännön toimintaa
ja yksilön luovuutta kannustava ja tukeva suunnitelma. Sen avulla nykyinen
ja syntyvä pienyrittäminen kootaan monitahoisen uusajattelun ja yhteistyön
avulla voimakkaan, yhteisen, kansainvälisen symbolin alle.
Feria Finland muodostaa, alasta riippumatta, yhdistävän, näyttävän ja
helposti tunnistettavan kehyksen. Feria Finlandin avulla voi jokainen maamme asukas – kotikuntansa sijainnista huolimatta ja taipumustensa mukaan –
olla mukana rakentamassa yhteistä palapeliämme upeaksi kokonaisuudeksi, vauraiden, omaleimaisten maakuntien Suomeksi.
FeriaStrategian mahdollisuudet ulottuvat paljon laajemmalle kuin seuraavassa Feria-käsikirjassa esitettyihin ehdotuksiin; nämä toimivat pikemminkin malleina siitä, mistä voidaan aloittaa.
FeriaStrategian esimerkkien avulla käy ilmi, että kun asioita lähestytään
luovasti ja ennakkoluulottomasti sekä samalla käytännönläheisesti ja aktiivisesti, mahdollisuuksia ennalta aavistamattomiin tilaisuuksiin syntyy koko
ajan lisää – rajattomasti. Uskon, että nyt on tullut aika siirtyä puheista ja palavereista käytännön luovuuteen ja sen myötä iloiseen, yhteisen tekemisen
aikaan.
Loviisassa joulukuussa 1999
Ulla Grünstein

Lisäys maaliskuussa 2013
Ohjelma valmistui vuoden 1999 lopulla ja tammikuusta 2000 se on ollut internetissä. Se oli tarkoitettu maaltamuuton aallokossa ja taloudellisissa vaikeuksissa kamppailevien kuntien maksuttomaksi avuksi. Sen avulla jokainen
kunta voisi, omista erikoispiirteistään ja voimavaroistaan lähtien, ilman kal7

liita konsulttipalkkioita, luoda omatoimisesti strategian, joka toisi viihtymistä, uusia asukkaita, matkailua, yrittäjiä ja työpaikkoja. Kävin esittelemässä
suunnitelman Kuntaliitolle, muutamalle kunnanjohtajalle ja lähes kaikille silloisille päättäjille eduskunnasta Sitraan ja MTK:hon. Uskoin silloin naiivisti,
että päättäjät välittivät. Nyt ymmärrän enemmän. Mikään Feriassa ei ole
kiinnostanut. Jäin odottamaan. Aikaa on nyt kulunut 13 vuotta. Kunnat
kärvistelevät entistä suuremmassa ahdingossa. Onko niin, että kunnilla ei
ole ollut varaa konsultteihin tai sitten konsulttien konsultointi ei olekaan
auttanut?
Kokemukseni perusteella voin todeta, että apua kunnille ei tule eikä sitä
pidäkään odottaa vain päättäjiltä. Kansalaisten, pienyrittäjien ja suurempienkin yritysten on tartuttava toimeen ja tehtävä yhteistyötä paremman tulevaisuuden luomiseksi. Kun kansalaiset ja yritykset keskenään sovittujen
tavoitteiden mukaisesti kertovat vaatimuksensa päättäjille, jotakin alkaa tapahtua.
Vain hyvää tullessaan tuo 2x6 tunnin työaikareformi – siitä on kerrottu
uudelleen eduskuntapuolueille, osin ammattiliitoillekin. Se on yksi suurista
muutoksista. Siinä työssä käyvät kansalaiset antavat omastaan, jotta joku
toinen saisi työpaikan. Valtion osana on tulla vastaan kevennetyn reformiverotuksen muodossa. Asiaa voidaan kokeilla pienimuotoisesti halukkaiden
yritysten kanssa yhteistyössä. Myös uudet, aloittavat yritykset voivat olla
tässä kokeilussa mukana siten, että kaikkien sovittu palkkataso kuuden tunnin työstä on 25 % alhaisempi kuin normaalisti, mutta osa siitä voidaan korvata työntekijälle alennetun reformiverotuksen avulla. Valtiolla on tähän varaa, koska jokainen työaikareformin avulla työtä saanut työtön muuttuu
kuluerästä tuottavaksi. Yhteiskunnallehan kertyy tuloa vähintään säästetyn
työttömyyskorvauksen sekä työllistyneeltä perityn veron verran vuodessa.
Uuden ajan kyläkulttuuri semiurbaaneissa vuokralähiköissä luo lähityön
ja lyhyemmän työajan kanssa aivan uuden toivon ja innostuksen ilmapiirin
maaseudun arkeen. Ferimart-verkosto levittää tupapiirien tuotteita ja junaristeilyt asiakkaita maan joka kolkkaan. Yhteisöllisyys syntyy itsestään, kun
puitteet siihen ovat oikeat. Matkailu ja maahanmuuttajat elävöittävät suomalaista, uudestisyntynyttä elämänmuotoa, jossa ajatellaan yhtä paljon sydämellä kuin järjellä. Sen ansiosta onnistumme ja koemme käytännössä, että antaessaan ihminen aina myös saa.
Loviisassa maaliskuussa 2013
Ulla Grünstein
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i n l a n d

EKOEETTINEN
KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA
ALKANEILLE
MUUTOKSEN VUOSILLE
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FERIA FINLAND-KÄSIKIRJA
SUOMEN MAASEUDUN
OMA-APU

A l l i a n c e

IHMISEN
JA
HÄNEN YMPÄRISTÖNSÄ
KEHITTÄMINEN, PARANTAMINEN
JA
HOITAMINEN
KESTÄVÄN KEHITYKSEN
POHJALTA.
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Feria Finlandin
lukijalle
Rakas ystävä,
tässä on Sinun tilaisuutesi vaikuttaa.
Tunnista
Feria-strategiassa
tulevaisuuden mahdollisuus
koko maapallollemme

Feria -Suomen
esimerkin kautta.
Muista sadannen apinan ilmiö.
Muista kriittisen massan muutosvoima.
Välitä ja vaikuta
rakentavasti
omaksi, rakkaittesi,
lähimmäistesi, ympäristösi
parhaaksi.
Liity Feria-yhdistyksiin.
Perusta Feria-yhdistys kotiseudullesi.

Ota yhteyttä samoinajatteleviin!
11

Olemme saaneet perinnöksi
ihmeellisen kauniin maailman,
että nauttisimme siitä ja
eläisimme sovussa.
Emmekö hoitaisi sitä niin,
että voimme jonakin päivänä
jättää sen lastenlapsillemme
entistä ihanampana?
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Taru
Ferian synnystä
eli
Nuomiseidon malli
Olipa kerran kaukana pimeässä Pohjolassa laaja, vetinen maa,
Nuomiseito ja siellä eli pieni, sitkeä kansa, nuomiseitolaiset.
Heitä oli niin vähän, että suuresta maailmasta tulleet vieraat naureskellen sanoivat maan asukkaitten hyvinkin mahtuvan yhteen
heikäläiseen kaupunkiin. Nuomiseitolaiset kuuntelivat ihmeissään,
mutta suuren maailman tavat oli omaksuttava, jos aikoi pärjätä.
Niinpä Nuomiseidon väki päätti, että Maasiuu, joka sijaitsi aivan
maan äärimmäisellä reunalla, olisi Nuomiseidon varsinainen valtakunta. Muuta aluetta ja sen harvoja jäljelle (jälkeen) jääneitä
asukkaita ei näytettäisi vieraille, ja niin Nuomiseito olisi kuin muutkin oikeat valtiot.
Maasiuuhun muuttaneet nuomiseitolaiset eivät oikein ottaneet
tottuakseen uuteen elämänmenoon, mutta minkäs teet, sivistyksellä on hintansa. Sen lisäksi oli ulkomaailmasta alkanut tungeksia
yhä enemmän oudon näköisiä tulokkaita, joita oikea nuomiseitolainen vieroksui.
Kun ne sitten vielä lähtivät liikkumaan omin päin pitkin suljettuja
Takamaita, oli kansalaisten tehtävä pikainen suunnitelma. Osa
asukkaista suostui erillistä Unionin korvausta vastaan muuttamaan takaisin nyt jo villiintyneille asuinsijoille. Vain lähimmässä
ystäväpiirissä he muutaman saunamehun jälkeen tunnustivat, että
ratkaisu oli loppujen lopuksi yllättävän miellyttävä.
He eivät kaivanneet muuta kuin sitä aamuista dieselin tuoksua,
joka ennen oli leijunut sisään bussin ovesta. Kaikkeen kuitenkin
tottuu, vihdan ja savusaunan sekoitus sai korvata puutteen.
Lisäksi oli käynyt ilmi, että muutama lehmä, lammas ja kana,
maatilkku sekä pari, kolme ulkomaan oliota tutustumiskäynnillä
hyvinkin elätti yhden nuomiseitolaisen. Ja kun kylän väki liittyi
yhteen ja vielä liittoutui naapurikyläläistenkin kanssa, ei kaikkien
tarvinnut tehdä kaikkea, vaan aikaa jäi vielä ylikin vaikka mihin
mukavaan.
Elämä Takamailla oli oikeastaan aika leppoisaa. Kaunistakin oli
tavallaan, jos nyt piti tärvääntymättömästä luonnosta. Samaan tu-
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lokseen tulivat kuitenkin myös ulkomaan tulokkaat, joita nyt alkoi
tungeksia ihan kiusaksi asti ympäri maita ja mantuja. Koska heitä
ei voinut jättää heitteille – olihan Nuomiseito sivistysvaltio – yhä
enemmän Maasiuun asukkaita joutui muuttamaan pois kulttuurialueelta. Kaikille maksettiin tietenkin kunnollinen korvaus yhteisen
asian puolesta tehdystä uhrauksesta.
Osa tulokkaista halusi nyt jäädä kokonaan asumaan nuomiseitolaisten pariin. Vaikka sitä ei aluksi katsottu hyvällä, ajan mittaan
vieraisiin totuttiin, muistuttivathan ne loppujen lopuksi oikeastaan
aika paljon kyläläisiä. Työtäkin tekivät ihan kunnolla ja niiltä sai
jopa uusia ajatuksia vanhoja tapoja piristämään.
Maasiuun asukkaat hämmästyivät Takamaan tasokasta elämää ja
alkoivat kadehtia takamaalaisia. Sehän ilahdutti kovasti näitä ja he
ottivat huostaansa yhä lisää lehmiä, lampaita, kanoja ja tulokkaita.
Nyt työtä alkoi olla jo liian kanssa, mutta apuakin löytyi. Ulkomaille oli kiirinyt sana, että Nuomiseito piti hyvää huolta vieraistaan, nyt kun niihin oli totuttu ja yhä lisää tulokkaita ja näitten
sukulaisia ja tuttavia ja ystäviä ja naapureita halusi tulla käymään
ja jäädä kyliin asumaankin.
Työtä riitti, kun piti ruokkia omat ja vieraat. Kauppaa käytiin,
taloja rakennettiin, puutarhaa viljeltiin, käsitöitä tehtiin, eläimiä
hoidettiin, järjestettiin juhlia ja arjestakin tuli juhlaa, kun työtä
tehtiin yhdessä. Onneksi Takamaan asukkaat eivät tienneet, että
työ oikeasti oli jo loppu. He jatkoivat puuhiaan tästä onnellisen
tietämättöminä ja aherrus, lepo ja juhla toivat sopivasti vaihtelua
heidän elämäänsä.
Esimmäinen Unionin virkamiesryhmä saapui tutustumiskäynnille
Takamaalle ja totesi hämmästyksissään, että Nuomiseito onneksi
oli rikkonut kaikki ennusteet. Siitä päivästä lähtien kaikki Unionin
maat saattoivat alkaa tehdä työtä ja elää onnellisina Nuomiseidon
mallin mukaan. Entäpä jos – tämä on kohta ihan totta!
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FERIA-STRATEGIA
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FERIA-STRATEGIA

KOKONAISVALTAINEN
SUUNNITELMA

•

Perustuu ekologiseen toimintaan ja
kestävään kehitykseen.

•

Edistää maaseudun
työllistymistä ja elävöittämistä.

•

Kehittää maaseutumatkailua.

•

Parantaa kansalaisten
fyysistä ja henkistä hyvinvointia

TÄMÄN PÄIVÄN SUURESSA
RAKENNEMUUTOKSESSA
MAASEUDULLA.
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FERIA FINLANDSTRATEGIA
ON

KÄYTÄNNÖN TOIMINTAA JA
YKSILÖN LUOVUUTTA
KANNUSTAVA SUUNNITELMA,
JONKA AVULLA
JO OLEMASSA OLEVA JA
SYNTYVÄ PIENYRITTÄMINEN

MONITAHOISEN UUSAJATTELUN
JA YHTEISTYÖN AVULLA
KOOTAAN VOIMAKKAAN,
YHTEISEN
KANSAINVÄLISEN SYMBOLIN
– FERIA FINLANDIN –
ALLE.
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KOKONAISVALTAINEN,
EKOLOGINEN

FERIA-STRATEGIA
ON SUUNNITELTU

KOKOAVAKSI, YHTEISEKSI KEHYKSEKSI
NIILLE LUKEMATTOMILLE, ERINOMAISILLE
YKSITTÄISILLE HANKKEILLE,
JOITA SUOMEN MAASEUDULLA
ON KEHITETTY JA KEHITTEILLÄ.

FERIA-STRATEGIAN
YHTEINEN KEHYS
TUKEE JA VAHVISTAA
YKSILÖN VAPAATA,
ITSENÄISTÄ YRITTÄMISTÄ.
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AA

FERIA FINLANDSUUNNITELMAN
AVULLA ON MAHDOLLISTA

•

Muodostaa kaikki maakunnat kattava
alakohtainen Feria-verkosto,
joka antaa jäsenilleen yhteyksiä,
tukea, ideoita, opastusta, liikesuhteita,
ystäviä.

•

Tuoda uusajattelun avulla melkeinpä
rajattomasti täysin uusia mahdollisuuksia
mielekkääseen työhön, itsenäisiin pienyrityksiin ja elinkeinoihin, täysipainoiseen
elämäntapaan omalla kotiseudulla.

•

Luoda suomalaisille tuotteille ja palveluille
oman tuotemerkin tueksi kansainvälinen,
tunnustettu Feria Finland-tuotemerkki
ja tälle brändille tehokas markkinointija myyntiverkosto.

•

Suoda jokaiselle yksilölle keinot omalla
panoksellaan – omalla palallaan –
olla mukana

RAKENTAMASSA YHTEISTÄ
PALAPELIÄMME
FERIA-SUOMEA –
FERIA FINLANDIA.
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Maa on kaiken elämän lähde,
ilman sitä emme voi elää.
Jokainen alkuperäiskulttuuri
rakastaa ja kunnioittaa Äiti Maata
elämän ylläpitäjänä.
Missä on meidän
ymmärryksemme ja kiitollisuutemme?
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SUOMALAINEN LUOMUVILLA –
LUONNOLLINEN TIE
MAASEUDUN KASVAVAAN HYVINVOINTIIN

tuu äärettömän monta tarinaa ja perinnettä.

Tuhansien vuosien ajan on lammas
ollut ihmisen kotieläimenä tuottaen
villaa vaatetukseen niin kylmässä
kuin kuumassakin ilmanalassa. Villan
ominaisuudet ovat ainutlaatuiset.
Mikään muu kuitu – luontoperäinen
tai keinotekoinen – ei pysty korvaamaan villaa.

Hajautettu ja
verkostoitunut lähituotanto
Keinokuitujen kehityksen huumassa
villa pääsi unohtumaan. Lammaskatraat katosivat. Tieto ja taito hävisivät. Viime vuosikymmenten yritykset lampaankasvatuksen uudelleen
elvyttämiseksi eivät onnistuneetkaan.
Suomenmaa, laaja maaseutumme, maastomme, ilmastomme ja
asuinympäristömme soveltuvat kuitenkin erinomaisesti juuri lampaitten
kasvatukseen. Nimenomaan laajamittainen, mutta pienimuotoinen,
hajautettu luomulampaankasvatus
ilman suurten tehotalouksien ekologisia haittavaikutuksia tuo vaivattoman osa- ja kokonaisratkaisun monen maaseudun asukkaan toimeentuloon. Lampaankasvatuksen uusiutuvana päätuotteena on eettisten ja
ekologisten periaatteiden mukaisesti
pidettävä nimenomaan villaa. Liha,
vuota, jopa lampaan maidosta valmistettu juusto ovat oheistuotteita,
joita saadaan ikään kuin lisäarvona

Villa on vertaansa vailla
Villa on hengittävä, kosteanakin
lämmittävä, kosteutta imevä, itsepuhdistuva, antibakteerinen ja ihoystävällinen. Se ei sähköisty ja myös
siksi se on terveellinen ja terapeuttinen, lisäksi paloturvallinen, akustinen ja uusiutuva luonnonvara. Kaiken kaikkiaan se on – puun ohella –
monikäyttöisin ekologiseen valmistukseen soveltuva raaka-aineemme.
Vielä muutama sukupolvi taaksepäin lampaat kuuluivat itsestään selvänä osana Suomen maaseudun
maisemaan ja pihapiireihin. Vanhemman polven suomalaiset muistavat myös, että kotijoukkojen kutomat kymmenettuhannet villasukat ja
-lapaset olivat suomalaisen sotilaan
salainen ase talvisodan pakkasissa.
Villan historia on rikas. Siihen mah25

ja luonnollisesti hyödynnetään kokonaisvaltaisessa ekotaloudessa. Ne
eivät kuitenkaan ole tuotannon pääasia.

gointi maaseudun uusiin, lupaaviin
kehitysnäkymiin ovat osa-alueita,
jotka luovat perinteisiin pohjautuvia,
kuitenkin täysin uusia toimeentulomahdollisuuksia maaseudun asukkaille. Alalle syntyvän verkoston
avulla nämä osa-alueet takaavat yksittäiselle mikroyrittäjällekin tarvittavat, monipuoliset kontaktit ja yhteistyön puitteet. Verkottunut, hajautettu luomuvillankasvatus johtaa taideteollisen tuotannon laaja-alaiseen
läpimurtoon käytännön arkielämän
alueille synnyttämällä ajattomia, esteettisiä ja kestäviä vaatetus- ja sisustusalan merkkituotteita. Kun tämä työ on kokonaan kotimaassa tapahtuvaa, se tarkoittaa samalla suurisuuntaista ekologisen lähityön
mahdollisuutta.
Yksityisten ja julkisten tilojen sisustaminen on kansallisesti ja kansainvälisesti haastava ja palkitseva
taideteollisen tuotannon alue. Taidekudonnaisten ja seinäreliefien numeroidut sarjat, taiteilijoiden yksittäiset uniikkityöt sekä suuret, julkisten tilojen tilaustyöt ovat taidetta,
jonka toteuttamiseen tarvitaan taiteilijoita, suunnittelijoita, töitten toteuttajia sekä oikeita raaka-aineita.
Designyritysten lisäksi on syntyvän
Ferimart-verkoston ja muotoilijoiden
maanlaajuinen yhteistyö tuotantopiirien kanssa olennainen osatekijä
uuden alan onnistuneessa markkinoinnissa ja sisäänajossa.

Designyritykset
avainasemassa
Lampaankasvatuksen elvyttämisen
sekä villantuotannon ja koko alan
kannattavuuden edellytyksiä ovat
brändi, merkkituote, yhteistyö sekä
hyvin organisoitu ja toteutettu tuotantoketju, jonka rakentaminen alkaa ketjun keskeltä – suomalaisten
korkean tason muotoiluyritysten villatuotteista. Nämä valmiit tuotteet,
uuden vuosituhannen Feria Lifestylen edustajat, Feria-merkkituotteet, johdattavat toisaalta valistunutta kuluttajaa ostajaksi, toisaalta
maaseudun väkeä villantuottajaksi.
Syntyy kysyntää, hyvällä maulla tehtyä käyttötaidetta, tunnettuutta, arvostusta – ekologisia merkkituotteita
vientimarkkinoille. Tähän kysyntään,
uuden alan imuun, on sitten omavarainen, kehittyvä luomulammastalous luonnollinen vastaus.

Ekologisen lähityön
osuus kasvaa
Valveutuneet, merkkitietoiset ostajat, tiedostavat suunnittelijat ja edelläkävijäyritykset luovat kysynnän ja
osoittavat uuden aluevaltauksen
mahdollisuudet. Valppaat ja osaavat
oheispalvelujen ja raaka-aineiden
kehittäjät, itsenäinen pientuotanto
sekä alihankintayritykset, ajanmukainen tutkimus- ja kehitystyö, joustava ja tehokas yhteismarkkinointi ja
-vienti sekä valtiovallan nopea rea-

Kohtuutta ja ekologiaa
Alkuun pääsemiseksi on raaka-aine
ensin osittain ostettava ulkomailta.
Villantuotannon käynnistyessä ja vil26

kupolvien kiinnostus ja halukkuus
siirtyä luomuvillan tuotannosta syntyviin uusin ammatteihin on kestävä
ratkaisu turkistarhauksen vaihtoehdoksi. Vaikka turkiseläimiä kohdeltaisiinkin olennaisesti paremmin, on
vain ajan kysymys, kuinka nopeasti
seuraavat sukupolvet omaksuvat
kasvisruoan, puhtaan ravinnon ja
veden, kaikkien eläinten inhimillisen
kohtelun sekä luonnon säästämisen
ja varjelun perusfilosofiakseen. Tähän verettömään vallankumoukseen
on myös lihantuottajien jo aiheellista
valmistautua.

lankäsittelypalvelujen – keritseminen, ekologinen kylmäpesu, karstaus, kehräys, kasvivärjäys ja loppujalostus – monipuolistuessa ala tulee
vähitellen omavaraiseksi ja pystyy
tuottamaan täysin suomalaisia, ekologisia tuotteita, jotka lisäksi edustavat taiteellisesti korkeatasoista muotoilua. Me voimme määrätietoisesti,
vähitellen, keskittää maahamme koko tämän luomuprosessin kaikki vaiheet. Koska mitään vanhaa perua ei
oikeastaan ole olemassa, on viisasta
rakentaa koko tuotantoprosessi ekologian ja kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti EU-malliprojektiksi. Täten korvaamme myös kasvavassa määrin öljy- ja kemikaalipohjaiset keinokuidut sekä tehokasvatetun puuvillan kotimaisilla luomuvillatuotteilla. Lisäksi käytämme rikasta,
kansallista luovuuttamme ja muotoiluperinnettämme uusien tuotealojan
kehittämiseen ja korkeatasoisten
tuoteryhmien luomiseen. Villan
mahdollisuudet ovat todella rajattomat.

Korkeatasoista yhteistyötä
lähtien lampaanvillasta
Luomuvillan tuotanto avaa Suomelle luonnollisen, työllistävän yhteistyöalueen ystävämaamme Namibian kanssa. Namibian lammasta,
Swakaraa, on tähän asti kasvatettu
turkiksen takia. Vain emolampaista
on keritty melko karkeaa, mutta kestävää villaa. Sitä on käytetty paikalliseen mattotuotantoon. Nyt tämä
turkistuotanto voidaan yhteistyössä
Suomen turkisalan valmiin organisaation kanssa kääntää vähitellen
myös villantuotannoksi. Suomenlampaan ja Swakaran villan sekoituksesta ja myös näiden lammasrotujen risteytyksestä syntyy uusia villalaatuja erilaisiin käyttötarkoituksiin
kuten esimerkiksi merino- ja shetlandinvilla ovat nyt. Kun tähän lisätään
vielä laaman ja alpakan kasvatus, joka myös onnistuu erinomaisesti Suomessa, saamme mitä upeimpia vaihtoehtoja villasekoituksiin.

Uusia mahdollisuuksia
turkistarhaajille
Luomuvillan tuotanto on myös kestävä ratkaisu kysymykseen Suomen
turkistarhauksen olemassaolosta. Jos
halutaan ottaa pois yhdeltä maaseudun ammattiryhmältä, turkistarhaajilta ja kaikilta turkisalaan liittyviltä
yrityksiltä ja työntekijöiltä, heidän
toimeentulonsa, on ensin tehtävä
realistinen ehdotus korvaavasta, uudesta koulutuksesta, ammatista,
työstä ja tuotannon alueesta.
Turkistarhaajien seuraavien su27

koistaa yhdelle mikroyritykselle tai
Feria-tupapiirille, joka hoitaa useiden pientilojen paperin pyörityksen.

Uutta lähityötä Suomen
maaseudulle
Luomuvillan tuotanto ja jalostus
ovat Suomen maaseudulle luonnollisia, perinteisiä, mutta myös uutta
luovia, oleellisen tärkeitä ja elämänlaatua rikastavia luomutuotannon
alueita. Lampaankasvatuksen positiiviset vaikutukset ulottuvat arvaamattoman laajalle: uusiin käsityöammatteihin, angorakanin, laaman ja
alpakan villan tuottamiseen, pellavan, nokkosen, hampun ja värikasvien kasvattamiseen, väriaineiden
keräilyyn luonnosta, lammaskoirarotujen kouluttamiseen sekä lampaitten talvirehun keräämiseen ja muihin maisemanhoidollisiin näkökohtiin. Huomion arvoinen alue on
myös mahdollisuus pienimuotoiseen
lampaanjuuston valmistukseen. Ekologisena lähiluomuna se tuo uutta ja
terveellistä vaihtelua kotimaiseen
juustovalikoimaamme.
On kuitenkin koko ajan pidettävä mielessä, että lampaankasvatuksen eettinen ja ekologinen onnistuminen edellyttää kohtuutta, suhteellisen pieniä lammaslaumoja. Pientenkin laumojen, jopa muutaman
lampaan pidon kannattavuus onnistuu verkottumisen ja oheispalveluyritysten ansiosta. Villan lopputuotannon taiteellinen ja taideteollinen,
korkea jalostusaste lisää ratkaisevasti valmiin tuotteen käyttöikää ja
myyntiarvoa ja takaa siten koko tuotantoketjulle kannattavan, ympärivuotisen toiminnan edellytykset.
Pieniinkin lammaskatraisiin liittyvä
EU:n vaatima paperisota voidaan ul-

Lisäys keväällä 2008
SUOMEN MAAKUNTIEN
KÄSITYÖTAITOJEN
TALLENTAMISESSA
KÄSILLÄ VIIMEISET
HETKET
Suomen maakunnissa on paljon hiljaista tietoa ja taitoja, jotka ovat häviämässä unholaan vanhenevien sukupolvien myötä. Erityisesti 70 vuotta ylittäneet naiset, ja myös miehet,
omaavat vanhoja käsityötaitoja, jotka uudelleen elvytettyinä ja ja yhdistettyinä korkealuokkaiseen designiin
voivat synnyttää omaleimaista sisustuskulttuuria ja modernia arjen luksusta.

Käsityötaito + design =
arvonnousu
Käsityöyhdistykset ovat tehneet arvokasta työtä käsityötaitojen ylläpitämisessä ja modernisoinnissa, mutta suunnittelijat ja muotoilijat ovat
ohittaneet tämän mahdollisuuden
melko vähin äänin. Juuri tämä designilla modernisointi niin, että tuotteessa yhdistyvät vanha, perinteinen
taito ja muotoilun tuoreus kohottavat käsityön arvoa. Ne luovat lähityöpaikkoja tuoden senioreille ja
muillekin halukkaille lisätuloja. Kaiken lisäksi ne tukevat kestävää kehitystä kuljetusten minimoinnilla: tuotteet valmistetaan Suomessa käsityönä kotimaisista materiaaleista ja sa28

dattuhannet ulkomaiset turistit huolehtivat viennistä koteihinsa ja mainonnasta kukin omassa maassaan.

ka-aineita. Pienet, yksilölliset puuesineet, joissa on oivaltava design ja
kaunis käden jälki sekä yksinkertaiset ja ajattomat kestohuonekalut kotimaisista puulaaduista ovat tuotteita, joita arvostetaan ja jotka kestävät
vuosikymmenestä toiseen.
Mosaiikkityöt ovat pitkän historian omaava, perinteistä rikas taiteen
alue, jonka työt siirtyvät sukupolvelta toiselle ja antavat ilmaisuvapauden ilon sekä taiteilijalle että toteuttajalle. Erityisen hyvin mosaiikkityöt
sopivat suomalaisiin puutarhoihin,
terasseille ja parvekkeille korvaamaan maahantuoduista eksoottisista puulajeista valmistettuja kalusteita. Ja mosaiikki, jos mikä – myös louhosten luonnollisesta jätekivestä kuten punaisesta, harmaasta ja mustasta graniitistamme toteutettuna –
on kierrätystä parhaimmillaan. Viihtyisyyden lisäämiseksi kaupunkien
keskustat, yleisten rakennusten aulatilat ja puistot sekä syntyvät lähikköcenterit voidaan somistaa yksilöllisesti suunnitelluilla mosaiikkiteoksilla.

Pieni on kaunista
– ekologinen asennemuutos
tuotantoon
Emme ole vielä oikein sisäistäneet
uuden ajan tuotannon ekologisia
vaatimuksia. Suurteollisuus ei enää
ole se kultainen vasikka, jonka kasvattamiseen ja alttarille uhrataan
luonto sekä kaikki energia, raaka-aineet ja ihmisvoimat, mitä maasta ikinä löytyy. Tulemme vähitellen ymmärtämään, että käsityöteollisuus,
uusiutuvat raaka-aineet maaseutumme luonnosta ja sujuva yhteistyö kaupungin ja maaseudun välillä
ovat valtava voimavara, jonka olemme toistaiseksi kokonaan sivuuttaneet. Mitä pikemmin tämän ymmärrämme, sitä suurempi on etumatkamme muihin maihin. Halvan työvoiman maiden käyttäminen massatavaran ja rihkaman tuottamiseen
on nyt todella ohi.

Tuotannon kirjosta aineksia
suunnittelijoille ja taitajille

Designyritys keulakuvana
ja imagonluojana

Käsityöt ovat perinteisin alue ja lampaanvilla luonnollinen materiaali
työstettäväksi ompelemalla, virkkaamalla, neulomalla, kutomalla, huovuttamalla, solmimalla tai vaikkapa
nypläämällä. Mutta on muitakin
materiaaleja, joita ei sovi unohtaa:
paju- ja tuohityöt, mutta vain kaadetuista koivuista. Paju, nokkonen,
olki ja kaisla ovat materiaaleja, jotka
nopean uusiutumisensa ansiosta
ovat tärkeitä ja monipuolisia raa-

Aika on nyt tuonut palapelin kaikki
palat kokoon tätä toimintaa varten:
• Lisää goodwilliä ja myönteistä,
ilmaista kansainvälistä julkisuutta
aikaansa seuraavasta, innovatiivisesta toiminnasta.
• Käsityön ja taitavien pikkuverstaiden kulttuuria ajankohtana,
jolloin suuret ikäluokat ovat vähitellen siirtymässä eläkepäiville,
ehkä osapäiväisiksi, vapautuvik29

si taitajiksi ja tekijöiksi kautta
Suomen.
• Valmistajan ja kuluttajan kohtaamista yksilötasolla ilman anonyymiä massavalmistusta.
• Edelläkävijän imagoa rakentaa
designin ohella myös ekologinen
lähityö ja valveutunut, kulttuuria
säilyttävä yhteistyö Ornamon
suunnittelijoiden kanssa.
• Mielekäs, tyydytystä antava
työ synnyttää kokonaan uuden
polven nuoria, luovia osaajia
sekä muotoilussa että tuotteiden
valmistuksessa kaikissa maakunnissa.

Miten elää terveenä
ympäristöstä huolimatta
Joka askeleella, päivällä, yöllä, kotona, ulkona, autossa, työssä, matkoilla ja harrastuksissa joudumme kosketuksiin tuhansien kemikaalien
kanssa. Useimmat niistä ovat terveydellemme vahingollisia, vaikka niiden käyttö tuntuu ensi alkuun hyvinkin perustellulta. Palonestoaineet
ja tekstiilivärit ovat kaksi kemikaaliryhmää, jotka tuovat myrkyt ympäristöömme, kotiimme ja ihollemme.
Luomuvilla tarjoaa vaihtoehtoisen
ratkaisumallin.
Olemme uutisissa nähneet, kuinka halvan työvoiman maissa työntekijät sairastuvat työssään rankan kemikaalialtistuksen seurauksena. He
valmistavat meidän vaatteitamme.
Vaikka ehkä pesemme vaatteet ennen käyttöä, osa myrkyistä pysyy
tekstiileissä ja imeytyy ajan myötä
ihon kautta elimistöömme. Kaikkia
vaatteita ei edes voi pestä vedellä,
vaan niille suositellaan kemiallista
pesua, joka sinänsä on myrkyllinen.
Emme ole turvassa edes kotona.
Voimme käyttää ekologisia puhdistus- ja ihonhoitoaineita, meikkejä
sekä luomuruokaa, mutta patja, jolla
nukumme on käsitelty palonestokemikaaleilla ja hengitämme niitä jokaisena yönä. Samoin hengitämme
kotonamme kaikista pehmustetuista
huonekaluista huokuvia myrkkyjä.
Voimme hankkia ilmanpuhdistimen,
joka parantaa tilannetta vähän, mutta onko muuta tehtävissä?

Tämä tapahtuu onnistuneimmin
tunnetun ja tunnustetun designyrityksen ekoeettisesti tunnetun brändin johdolla.

Lisäys tammikuussa 2013
LUOMUVILLAN
MYRKYTTÖMYYS
Kaikkien muotoilullisten etujen rinnalle alkaa nyt nousta eduista ehkä
tärkein, luomuvillan myrkyttömyys.
Teollisuuden käyttämät valtavat
määrät mitä moninaisimpia kemikaaleja saastuttavat elimistömme ja
sairastuttavat meidät erilaisiin maksa- ja syöpäsairauksiin, sillä emme
voi kokonaan välttää kaikkia myrkkyjä. Voidaksemme elää normaalia
elämää, meidän on tiedostettava
ympäristömme tila.
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ta. Voidaanpa Feria-tupapiirien avulla perustaa maaseudulle pieniä huonekalu- ja patjavalmistamoja, joiden
tuotteet tehdään täysin luonnonmateriaaleista.
Jos aiomme pelastaa oman ja lastemme hengen ja terveyden, on
meidän ryhdyttävä heti toimeen.
Suomalainen luomuvilla, muun lähiluomutuotannon ohella, on vastaus
myrkyttömään elämään Suomessa;
samalla se edistää yleistä hyvinvointia, työllisyyttä ja vieläpä vientiä.
Puhtaudesta kaikissa muodoissaan
on nopeasti tulossa suomalaisten
elämäntapa ja kestävä trendi.

Luomuvilla on
jälleen vastaus
Luomuvilla värjättynä luonnosta
saaduilla kasviväreillä on vastaus tähänkin kysymykseen. Musta väri, joka kemiallisena on haitallisimpien
joukossa, on luonnollisena huomattava lisäarvo suomenlampaan villassa. Luomuvilla on paloturvallinen ja
myrkytön. Siitä valmistetut patjan
täytteet, kankaat ja lampaanvillapeitteet ovat terveelliset ja terapeuttiset. Teollisuus vaihtaa varmasti
mielellään kemikaalien käytön näihin luomutuotteisiin, varsinkin kun
emme suostu enää ostamaan muu-
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Kun idealismin pilvilinnat
ankkuroidaan
käytännön yhteistyön
positiiviseen maaperään,
kaikki on mahdollista.

Olet oikealla paikallasi,
kun työsi on Sinulle ilo.
Etsi oma paikkasi –
se on nyt mahdollista
Feria Finlandin avulla.
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Joulukuussa 2010
TYÖAIKAREFORMI RATKAISEE ONGELMAT

sekä elämän ulkoinen köyhtyminen;
paluu isovanhempiemme ja heitä
edeltäneiden sukupolvien aikakaudelle. Degrowth, kasvun purkaminen, on tulkinta, jossa ei ole otettu
huomioon kaikkia tulevaisuuteen
vaikuttavia tekijöitä ja ihmisen sisäistä halua toimia, luoda, kasvaa, kehittää ja kehittyä. Ihmismielen tarpeista syntyy uudenlainen yhteiskunta, joka suhtautuu syvällisellä vakaumuksella maapallon kestävään ja
eettiseen kehitykseen, mutta tekee
sen uusilla, sisäisillä perusteilla.
Tavarataivas, jossa olemme viime
vuodet eläneet, ahdistaa jo kovasti.
Haluamme sen sijaan nähdä ja kokea maailmaa, elämää ja oman mielemme ja kehomme kautta tunteita
ja tunnetiloja. Haluamme kehittyä
myös henkisesti. Uudeksi työkentäksi meille tulee syntymään ekologisen matkailun kasvattaminen, palvelupaletin laajentaminen, ekoeettisen tuotannon lisääminen sekä varsinkin materiaalien kierrätykseen,
talteenottoon ja uusiokäyttöön paneutuminen. Palveluteemaa vahvistavat elämys- ja matkailuohjelmien
kehittäminen,
luonnonmukainen
hyvänolon sekä terveyden ja nuo-

Mikä on se yksittäinen muutos, joka
kääntää kaiken elämässämme parempaan suuntaan heti ensimmäisestä päivästä alkaen? Eikä vain
omassa elämässämme, vaan koko
yhteiskunnassa? Miten saamme elämänlaadun, terveyden, talouden ja
tasapuolisuuden kohentumaan tämän yhden ainoan muutoksen ansiosta kertakaikkisesti? Kahdeksan
tunnin työaika, jota pääpiirteissään
olemme noudattaneet jo kohta sata
vuotta, on vanhentunut ja vaatii uusimista. Yhteiskuntaa, jossa elimme
viime vuosituhannella, ei enää ole;
maailmankuva, työnkuva, työn sisältö, välineet, tarpeet ja päämäärät
ovat muuttuneet täydellisesti. Vastaus nykyisiin ongelmiimme on työaikareformi.

Kasvun purkaminen on
vaarallinen vaihtoehto
Nykyään puhutaan paljon degrowth-ilmiöstä, jonka mukaan tuotantoa, kuljetuksia ja kulutusta tulee
supistaa ja elää säästöliekillä. Tästä
olisi kuitenkin seurauksena talouden
surkastuminen, työpaikkojen väheneminen, työttömien ja samalla mielenterveysongelmien lisääntyminen
33

kaikille elämän alueille:
• Tehokkuus sekä tuotannossa
että palveluissa kasvaa, kun
työntekijät ovat virkeitä ja tarmokkaita koko työpäivänsä ajan,
tehoton tyhjäkäynti jää pois.
• Poissaolot vähenevät; työssä
jaksaa paremmin lyhyemmän
työpäivän ansiosta.
• Jokaista kolmea työntekijää
kohti voidaan palkata yksi työntekijä lisää samoilla kustannuksilla.
• Työajat sekä palvelujen aukioloajat ja niiden saatavuus yhtenäistyvät ja selvenevät.
• Työssäkäyvien mahdollisuudet
asioida virastoissa ja käyttää palveluita vapaa-aikana paranevat.
• Viikonloput saadaan rauhoittaa
perheelle, kun juoksevat asiat
voidaan hoitaa viikolla.
• Liikenteen ruuhkahuiput pienenevät vanhojen ja uusien työaikojen tasatessa ruuhkia.
• Joukkoliikenteen käyttö, joustavuus ja kannattavuus kasvavat
asiakasmäärien lisääntyessä.
• Ylityöt poistuvat kokonaan;
tuotteiden valmistuskustannukset laskevat.
• Pienemmät työtilat ja pienempi
määrä laitteita riittävät, kun niitä
käytetään tehokkaammin kellon
ympäri. Pienemmät investoinnit
laskevat myös tuotantokustannuksia.
• Kolmivuorotyö kevenee nelivuorotyöksi.
• Työntekijöiden vaihtuvuus vähenee ja työpaikkauskollisuus
kasvaa viihtyisyyden lisääntyes-

ruuden vaaliminen. Henkisyyden
kasvun uusi herääminen tarvitsee
taidetta ja kulttuuria kaikissa ilmenemismuodoissaan. Haluamme kehittää mieltä ja samalla oppia asioita ja
taitoja, joita emme vielä tunne. Kuuden tunnin työaika on riittävä hyvän
elämänlaadun kustannuksiin.
Työ ei ole elämämme pääsisältö
ja tarkoitus, vaikka olemme erehtyneet niin luulemaan. Voimme toteuttaa itseämme monipuolisemmin
harrastuksissa, opiskelussa, perheenjäseninä, ystäväpiirissä, vapaaehtoistoiminnassa – sekä työssä.
Kun jaamme vuorokauden tuntimme uudelleen, saamme lisäaikaa
kaikkeen haluamaamme. Tämä on
kuitenkin vain yksi puoli uuden työajan seurauksista. Haluamme palveluja vapaa-aikanamme: haluamme
opiskella, hoitaa terveyttämme, oppia uusia asioita, kieliä, taitoja, kaikkea sitä, mikä on jäänyt kokematta
työssä uurastaessamme. Kuka meille
tuottaa haluamamme palvelut, jos
työaika on mediakeskusteluissa mainitut lyhyet kuusi tuntia?

Työaikareformi sisältää
siksi 2x6 tunnin työajat
Uusi työaikajärjestely takaa meille
kaikissa palveluissa 12 tunnin aukioloajat ja vapauttaa meidät samalla
kaikista ylitöistä. Kaikkiin työpisteisiin on näin tullut neljän tunnin lisäys
työajassa. Mutta kaikkien omalla
kohdalla työaika on kaksi tuntia lyhyempi, jatkuvasti, joka päivä. Hyödyt, jotka seuraavat tästä järjestelystä ovat moninaiset ja ulottuvat ja
kertautuvat moneen suuntaan lähes
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sä.
• Työpaikkojen ilmapiiri paranee ja
antaa voimaa, tukea ja yhteisöllisyyttä jäsenilleen.
• Mahdollistaa naisten tasapuolisen aseman ja jaksamisen perheja työrooleissa.
• Lasten ja nuorten ongelmat vähenevät ratkaisevasti perheen
yhteisen ajan lisääntyessä.
• Pikkulasten ”työpäivä” hoitopaikassa lyhenee; hekin saavat olla
kotonaan enemmän.
• Työelämän suurin haittatekijä ja
sairauksien aiheuttaja, kuluttava
ja kaiken kattava stressi, poistuu
ihmisten elämästä.
• Työn laatu paranee, siksi myös
hyvä mieli ja tyydytys tuloksellisen päivän jälkeen kasvavat.
• Työttömyys laskee, samoin
monimutkaiset työttömyystuet
uusien työpaikkojen myötä.
• Valtion virastojen työvoimaa
voidaan purkaa mielekkääseen,
tuottavaan työhön paperisodan
vähentyessä.
• Terveyskeskukset, sairaalat,
lääkäriasemat, hoitolaitokset,
vanhusten hoito, päiväkodit,
ravintolat, kahvilat, kaupat,
palvelualojen yritykset, virastot,
kurssitoiminta ja matkailupalvelut, tuotantolaitokset ym. voivat
kokeilun jälkeen siirtyä uuteen,
vapauttavaan järjestelmään.
• Lähifilosofia, johon kuuluvat
lähityö, lähiluomu, lähituotanto,
lähipalvelut, synnyttää pienyrityksille sopivia, ekologisia ja
eettisiä työpaikkoja kaikkialla
maaseudulla. Turpeen nosto ja

•
•

•

•

•
•

•
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käyttö sekä kaivosteollisuus ovat
tuhoisia maaseutumme ja siten
koko maamme tulevaisuudelle.
Kumpaakaan ei tarvita, todellisia
ekologisia energialähteitä on
riittävästi ilman turvetta ja niitä
tulee lisää. Sama pätee kaivostoimintaan; maapallomme pinta
on kukkuroillaan metalliromua,
joka on uusiokäytettävä ja hyödynnettävä. Tässä asiassa ei ole
tarvetta mennä pintaa syvemmälle.
Työuupumuksen takia mielialalääkkeillä elävät saavat itsensä ja
elämänsä tasapainoon.
Työttömyys vähenee. Lisätyövoimaa saamme pikakoulutetuista nuorista ja maahanmuuttajista.
Syrjäytymisvaarassa olevat
nuoret voivat saada käytännön
kokemusta työpaikalla ja teorian
opetusta ohjatuilla kurssijaksoilla.
Kenenkään ei enää tarvitse
pelätä joutuvansa irtisanotuksi
tai palavansa loppuun työpaineissa. Tasaamalla työajan kuuteen tuntiin, kaikille riittää työtä
ja toimeentuloa juuri sopivasti.
Työaikareformi kohottaa siten
koko kansan koulutus- ja elintasoa.
Opiskelijat ja eläkeläiset voivat
jakaa työpäivän neljän tunnin
osioihin. Nuoret ehtivät ja jaksavat opiskella työn ohella ja eläkeikää lähestyvien työkokemus
hyödyttää pitempään työelämää.
Nuoret voivat perustaa perheen

•
•
•
•

•

•

•

•

ja saada lapsia aikaisemmin,
opiskelusta huolimatta, kun
työn, toimeentulon ja opiskelun
suhde elämässä on tasapainoinen ja turvallinen.
Lähestyvä eläkepommi purkautuu itsestään eläkeiän noustessa
vapaaehtoisesti.
Työurat pitenevät sekä alkuettä loppupäästä.
Veropohja laajenee työntekijöiden määrän lisääntyessä.
Jokainen voi valita itselleen
sopivimman työajan myös fysiologisen rakenteensa ja tottumustensa pohjalta. Aamuisin hitaasti
käynnistyvä voi siis valita iltapäiväajan.
Terveyskeskuksissa ja sairaaloissa
on mahdollista hoitaa useampia
potilaita ilman lääkärien ja hoitohenkilökunnan uupumista. Jonot
pienenevät, hoitoon pääsee nopeammin.
Kun kokeiluvaiheen jälkeen
jaamme esimerkiksi 300 000
työntekijän työpanoksen kuuden
tunnin työpäiviksi, työllistämme
todellisuudessa samalla hetkellä
sata tuhatta uutta työntekijää.
Samalla poistuu sadan tuhannen
työttömän työttömyystuki.
Suomalaisen yhteiskunnan
tasa-arvoinen rakenne säilyy
kaikkien saadessa mahdollisuuden mielekkääseen työhön ja
omanarvontuntoa tukevaan toimintaan kotimaassa.
Oikeus, kohtuus ja reiluus toteutuvat, kun vapautuvat työttömyys- ym. tuet jaetaan näiden
työntekijöiden ja valtion kesken

puoliksi siten, että työntekijöiden veroja lasketaan ja myös
valtio saa oman osansa.
• Oravanpyörä pysähtyy. Simsalabim! Gordionin solmu on auki.

Työaikareformi
käytännön kokeilussa
Esimerkiksi voimme ottaa kokeilun
terveyskeskuksessa, jossa on vaikkapa 30 työntekijää klo 8-16 eli yhteensä 240 työtuntia. Kun venytämme palvelujen aukioloajan klo 7-19,
jonotukset loppuvat, työtahti ja
stressi tasaantuvat. Joka kolmatta
työntekijää kohden voimme ottaa
uuden työntekijän eli tässä tapauksessa yhteensä 10 uutta työntekijää,
viisi uutta kumpaankin vuoroon.
Tällöin sekä aamupäivä- että iltapäivävuorossa on kummassakin yhteensä 20 työntekijää, 15 vanhaa ja
kokenutta ja 5 uutta oppimassa ”talon tavoille”. Tästä syntyy samoin
yhteensä 240 työtuntia.
Olemme antaneet pois kaksi
tuntia työajastamme ja saaneet tilalle ainutlaatuisen vastalahjan – aikaa.
Kiireetön elämä on monin verroin
kallisarvoisempi kuin pois antamamme tunnit. Lähes sata vuotta vaikuttanut elämäntapa on niin syvälle iskostunut meihin, että muutos siitä
uuteen työaikajärjestelyyn vaatii totuttelua, ennen kuin sisäistämme
kaikki edut, jotka sitä seuraavat. Kuitenkin jo muutama viikko tätä uutta
vapautta auttaa meitä ymmärtämään, minkälaisen ikeen alla olemme vuodesta toiseen sananmukaisesti kuluttaneet itseämme, aikaam36

me ja elämäämme samalla haaveillen tulevista eläkepäivistä – sitten
kun...

Etu kaikkiin muihin ehdotettuihin
järjestelyihin nähden on se, että yhteiskunnan rattaat silti pyörivät kaikkia palvelevasti, taloudellisesti ja tehokkaasti kestävän kehityksen ehdoilla.

Uusi työaikareformi
palauttaa terveen ajattelun
Edellä olevassa luettelossa on esimerkein kerrottu siitä kauttaaltaan
koko yhteiskuntaamme ravisuttavasta positiivisesta muutoksesta,
jonka 2x6 tunnin työaikareformi tuo
mukanaan. Pääasia on kuitenkin, että suomalaiselle yhteiskunnalle vieras eriarvoistuminen loppuu tuloerojen kasvun pienentyessä. Köyhyysrajan alapuolella elävien lapsiperheiden määrä samoin kuin näiden perheiden pahoinvointi ja lasten huostaanotot laskevat. Yhteisöllisyys kasvaa, ensin työelämässä, sitten myös
työn ulkopuolella. Työn vaatimusten
normalisoituessa vanhemmat jaksavat taas olla vanhempina lapsilleen
ja työelämän osuus saa terveet mittasuhteet ihmisten elämässä. Vanhusten inhimilliseen hoitoon riittää
tarvittavia henkisiä ja fyysisiä resursseja. Viimeisten vuosikymmenten
mielenhäiriö työelämässä ja yleisessä
ajattelussa loppuu ja yhteiskuntamme tulee järkiinsä.

Oman ajan ja hyvänolon lisääntyessä empatia muita, vähempiosaisia
kohtaan kasvaa. Itsekkyys, ahneus ja
kovuus vähenevät ja haluamme auttaa lähimmäisiämme. Meidän ei
enää tarvitse suhtautua nurjasti työtä haluaviin maahanmuuttajiin –
päinvastoin, tarvitsemme heitä: tehtävää työtä on tarjolla yllin kyllin kaikille, myös tuleville kansalaisillemme. Kun työaikareformia on kokeiltu
Suomessa ja se on hyväksi havaittu,
siitä on varmasti apua muillekin
EU-maille ongelmissa, jotka ovat samat kaikkialla. Suomalainen työaikareformi on se kaiken kattava uudistus, jota olemme tietämättämme jo
kauan kaivanneet ja tarvinneet. Nyt
se on mahdollinen kaikille.

Työaikareformi
korjaa ongelmat

NELJÄNNEN
SEKTORIN VOIMALLA

Maabrändi-raporttia on arvosteltu
siitä, että se ei ole puuttunut ongelmiin, joita Suomessa on. Suomalainen työaikareformi puuttuu nyt näihin ongelmiin ja korjaa niitä lyhyellä
aikavälillä. Yksittäisen henkilön kohdalla työaikareformi merkitsee myös
kohtuullistamista omassa elämässä.

Tämä on eräs niistä tärkeistä asioista, jossa tarvitaan neljännen sektorin
eli kansalaisten toimintaa suomalaisessa demokratiassa. Olen ottanut
useita yhteyksiä niihin valtion hallinnon tahoihin, joita tämän asian pitäisi kiinnostaa, myös eduskunnan
kaikkiin puolueisiin, jopa ammattiliit-

Kun emme
paremmasta tienneet

Lisäys lokakuussa 2012
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min ei tulisi aiheuttaa mitään talodellisia uhrauksia yrityksille. Yritysten osuus syntyy siitä, että työaikareformin puitteissa tapahtuvat työpaikkajärjestelyt tuottavat aluksi
paljon vaivaa yrityksille. Ne ovat kuitenkin vaivan arvoiset, sillä kaikki luvut paranevat samoin kuin työviihtyvyys ja työpaikan yhteishenki. Kun
toimitusjohtaja ajoittaa työaikansa
klo 10 – 16 ja opettelee delegoinnin
jalon taidon, hänenkin työpäivänsä
helpottuu haittaamatta työvuorojen
vaihtumista; kaikilla on jatkossakin
yhteys johtajaan, ja päinvastoin.
Työaikareformi pystyy poistamaan Suomesta köyhyyden ja työttömyyden. Suomen malli pätee koko EU:ssa ja me hyödymme reformista myös EU:n talouden nousun
kautta. Yrityksillä ja kansalaisilla, demokratian neljännellä sektorilla, on
ratkaiseva osuus tämän uudistuksen
alullepanossa ja toteuttamisessa.
Tässä yhteydessä syntyy myös tervetulleita parannuksia tuotannossa
ja palvelumuodoissa. Kaiken kaikkiaan siirrymme selvempään, joustavampaan ja ekologisempaan talouteen. Ratkaisut ovat oikeita vain silloin, kun ne ovat parhaaksi kaikille.

toihin. Ilman mitään reaktiota.

Uudestisyntyvä yhteiskunta
Aivan ilmeistä on, että ehdotus
on liian uhkaava kaikille virallisille tahoille. Kun ei heti nähdä, mitä siitä
seuraisi, mikään puolue tai taho ei
uskalla keikuttaa venettä ja viedä
ehdotusta eteenpäin. On helpompi
jatkaa vanhalla, turvallisella, mutta
tehottomalla tiellä. Taloudelliset vaikutukset ovat kuitenkin hyvin yksinkertaiset laskea, kun käytettävissä
on tarvittavat luvut ja tätä ehdotusta
koskevat tiedot. Tulee muistaa, että
jokaisen työttömän tai syrjäytyneen
työllistymisestä syntyy yhteiskunnalle kaksinkertainen tulo työttömyyskorvauksien ym. maksujen poistumisen ja verotuksen käyttööntulon
kautta työttömän solmiessa työaikareformin mukaisen 2x6 tunnin työsuhteen. Kun lisäksi työurat pitenevät vapaaehtoisesti sekä alku- että
loppupäästä ja sairauspoissaolot vähenevät, on hyvinkin luultavaa, että
loppujen lopuksi kaikkien työaikareformiin osallistuvien tulotaso voidaan pysyttää lähes ennallaan. Bonuksena tulevat kuitenkin kaikki aikaisemmin luetellut edut. Kuten aina
muutoksissa, tässäkin on mahdollisuus: työaikareformin avulla uudestisyntyvä yhteiskunta.

Yritysten osuus
muutoksessa
En ole tekstissä kirjoittanut mitään
yritysten osuudesta muutoksessa.
Tämä johtuu siitä, että työaikarefor-
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PERUSTANA OVAT
FERIA-TUOTANTOPIIRIT JA
FERIA-PALVELUPIIRIT –
FERIA-TUPAPIIRIT

FERIA FINLAND-MERKKITUOTTEET
FERIA FINLAND-MERKKIPALVELUT
TUOTANTOPIIRIVERKOSTON
JA
PALVELUPIIRIVERKOSTON
ETUJA:
YKSILÖN
• harkinta ja päätösvalta
• nopeus ja joustavuus
• vapaus ja itsenäisyys
• omavastuu ja riippumattomuus
YHTEISÖN
• apu ja osaaminen
• tuki ja tietämys
• neuvot ja toveruus
• voima ja yhteistyö

FERIA-TYÖSTÄ
JOSTA
JOSTA
JOSTA
FERIA-TYÖSTÄ

SYNTYY
SYNTYY
SYNTYY
SYNTYY
SYNTYY
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YHTEISTYÖVERKOSTO,
TYÖN ILO,
HYVINVOINTI,
ELÄMÄNILO;
ELÄMÄNILO!

FERIA-TUPAPIIREISTÄ

SYNTYY UUSIIN PIENYRITYKSIIN PERUSTUVA
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tä, jotka eivät ehkä yksin tohtisi lähteä yrittäjiksi.

Matkailu on se elinkeinoalue, joka
tuo asiakkaat kaikkialle Suomen
maaseudulle. Mikroyritysten toiminnan pohjana on tupapiirikonsepti,
joka on tämän päivän joustavampi
vastine osuuskuntatoiminnalle. Tupapiirien toiminta-alueet ulottuvat
matkailun, tuotannon, viennin, ravitsemus- ja terveys- sekä huoltopalveluiden lisäksi arkielämän kaikille
muillekin aloille. Tupapiirit ovat mikro- ja pienyrittämisen liikkeelle paneva voima.

Perustana kouluttautuminen
lyhytkursseilla
Kun työaika sovitaan 2x6 tunnin
työaikareformin mukaiseksi, on siitä
heti ensi hetkestä monia hyötyjä:
• Työskentelytilat voivat olla pienemmät.
• Laitteita tarvitaan vähemmän.
• Investoinnit tulevat siten pienemmiksi ja toiminta edullisemmaksi.
• Yritys on avoinna asiakkaille
12 tuntia vuorokaudessa.
• Yksi tiimeistä toimii koko ajan
ammattitaitoisesti mestarin johdolla.
• Ylitöitä ei tarvita lainkaan.
• Yrittäjille jää aikaa lisäkoulutukseen arkipäivisinkin.
• Oma yritys konkretisoi oppimisen henkilökohtaiselle tasolle.
• Kurssit ovat mielekkäämpiä ja
kiinnostavampia.
• On mahdollista valita opetus
omien taipumusten mukaan, ja
sitten jakaa saatua tietoa muille
tupatiimiläisille käytännössä.
• Tämän ansiosta säästyy aikaa

Tupapiirin rakenne
tehostaa mikroyrittämistä
Tupapiiri muodostuu kahdesta viiden hengen tiimistä, yhteensä 10
henkilöstä, joista jokainen toimii itsenäisesti omana mikroyrityksenä.
Jokainen näistä voi siis toimia yksin,
mutta tarvittaessa, ja useimmiten,
tiimin jäsenenä. Etuna ovat joustavuus, nopeus, tehokkuus ja itsenäisyys. Lisäarvona seuraavat laajempi,
yhteen nivoutunut osaaminen ja yhteisön tuki sekä henkisesti että kon
kreettisesti; isotkin tilaukset uskalletaan ottaa vastaan ja pystytään toimittamaan luotettavasti. Alakohtainen tupapiiriryhmä aktivoi myös nii42

henkilöä, esimerkiksi aviopari tai ystävykset, onkin tuloksena 100 henkeä käsittävä FeriaStar-yritysverkosto, jonka jäsenet voivat toimia tilanteen mukaan joustavasti yhdessä,
mutta myös erikseen. Nimillä tunnetut tupapiirit ja niiden päivitetyt, alakohtaiset nettisivut kertovat asiakkaille sijainnin, osaamisalueen ja toimitusaikojen pituuden.

ja varoja ja tiimien tietomäärä
kasvaa.
• Saman kirjanpitotiimin hoitaessa
kaikkien tupapiirin mikroyritysten kirjanpidon ja tupatiimien
laskutuksen, toiminta yksinkertaistuu ja selvenee.
• Stressi ja huolet vähenevät yhteistyön ansiosta.
Lyhytkursseilla käydään läpi alaan ja
ammattiin liittyvää ohjausta, mutta
myös yritysosaamista ja it-taitoja syventävää tietoa. Kirjanpito on mahdollista ostaa palveluna ja yritysosaamisen kautta saavutetaan taito
hallita kannattavuuslaskelmat. Jokaisessa tupatiimissä tulisi matkailua
silmällä pitäen olla ainakin yksi englannin- ja venäjänkielen taitoinen
henkilö. Kielitaitoa on siis tehostettava.

Intohimo oman
asian tekemiseen
Oman mielenkiinnon herättävän
alueen löytyessä siitä tuleekin ehkä
oma työ, jota voi alkaa opiskella. Työ
voi myös alkaa harrastuksena, mutta
vie vähitellen mukanaan ja siitä
muodostuukin ammatti. Luovuudella ja mielikuvituksella mikä tahansa
harrastus voi myös kehittyä omaksi
työn ja toimeentulon alueeksi. Yhteiskunta tarvitsee erikoisosaamista.
Työn ja harrastuksen lisäksi on myös
muistettava elämäntehtävä, joka jokaisella on. Joskus niitä voi olla
useampiakin, peräkkäin ja toisiinsa
liittyen. Niillä, jotka jo lapsina tunnistavat tulevaisuutensa ammatin tai
työn, on elämässään kutsumus tähän tiettyyn alaan. Työtuntien määrän supistuessa kuuteen, aikaa riittää
jatko-opiskeluun, harrastuksiin ja
perhe-elämään. Kun työ on itse valittua, ja se kiinnostaa, se tarkoittaa
sitä, että työpäivän jälkeen alitajunnan luova voima jatkaa toimintaansa ja ratkoo pulmia omia aikojaan ihmisen rentoutuessa harrastusten tai
perhe-elämän parissa. Työ tekijäänsä neuvoo – aina. Ratkaisut voivat
olla omaperäisiä, mutta ne sopivat

FeriaStar-yritysverkoston rakenne
FeriaStar syntyy nopeasti ja organisoidusti siten, että tähtikaavion keskellä oleva 10 mikroyrityksen mestaripiiri saa opetusta tupapiirikurssilla
ja sen jälkeen jatkuvilla lyhytkursseilla. Kahden mestarin ympärille ryhmittyvät 4 + 4 hengen tiimit, jotka
yhdessä muodostavat kaavion mukaisesti tupapiirin. Tiimien jäsenet
saavat kädestä pitäen ohjausta mestareilta käytännön työssä sekä perus-, jatko- ja täydennyskursseilla.
Jokainen kurssin käynyt mestaripiiri
tuottaa täten 50 mikroyritystä. Koska pieni yritys voi toimia luotettavammin, tuottavammin ja laaja-alaisemmin, kun sen osakkaina on kaksi
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lee mahdolliseksi myös mestaripiirien suuremmille pk-yrityksille tarjoama alihankinta. Tupapiirien ja saman maakunnan suunnittelijoiden
yhteistyön edut taas käyvät ilmi sitä
selvemmin, mitä etäämpänä pääkaupungista maakunta sijaitsee.
Opiskelun jälkeen suunnittelijat voivat palata kotiseuduilleen ja siellä
omimmassa ympäristössään antautua luovalle työlleen ja käyttää maakunnan erityisosaamista suunnittelun pohjana yhteistyössä alansa tupapiirien kanssa. Jokapäiväisestä
työstä tulee suuri löytöretki sekä jatkuva ilon ja energian lähde. Auttaminen, jakaminen, osallistuminen ja
yhteistyö ovat perustana onnistuneen tiimityön kautta syntyvälle, syvemmälle tyydytykselle, hyvinvoinnille ja yhteisöllisyydelle.

aina tekijälleen. Kokemusten myötä
hahmottuu vähitellen myös elämäntehtävä tai kutsumus, joka voi olla
oma työ tai harrastus tai aivan uusi
alue näitten lisäksi. Tunnusmerkkinä
sille on kuitenkin tekemisen nautinto
ja tyydytys, jonka se tekijälleen tuottaa. Intohimo omaan tekemiseen,
sen kehittämiseen ja siinä kehittymiseen on selvin merkki siitä, että olet
oikealla paikallasi. Usko omiin haaveisiin ja kykyihin on tärkein voima
niiden toteutumiseen ja edistymiseen.

Pienyritysten huima buumi
Uskallus, innostus ja mahdollisuuksien runsaus yhdessä synnyttävät lyhyellä aikavälillä ennennäkemättömän määrän mikroyrityksiä kautta
maan. FeriaStar-verkoston avulla tu-
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Luovuus on
ehtymätön, pulppuava lähde,
josta jokainen voi
ammentaa loputtomasti
ennenkokemattomia ajatuksia,
kauneutta, iloa –
ideoita ja suunnitelmia,
joilla rikastaa ja kehittää
elämää ja elinympäristöä.
Unohda totutut raiteet,
astu tunneälyn ja luovuuden
rajattomaan maailmaan!
Anna elämän kukkia –
tunne yhteinen elämän ilo!
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FERIMARTMAAKUNTAVERKOSTO
ON

SUOMALAISEN MUOTOILUKENTÄN JA
SUOMEN MAASEUDUN KÄDENTAITOJEN
YHTEISTYÖSTÄ SYNTYVIEN
MAASEUDUN DESIGNTUOTTEIDEN
MARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ VARTEN
SUUNNITELTU VERKOSTO,
JONKA HELPOSTI TUNNISTETTAVAT
MYYNTIPAVILJONGIT
KATTAVAT
KAIKKI MAAKUNNAT.
FERIMART-PAVILJONGIT
OVAT MYÖS
MAAKUNNAN EKORAKENTAMISEN
OMALEIMAISTA KOKEILU-, OPETUSJA MALLIMATERIAALIA.

FERIMART –
MAASEUDUN NÄYTEIKKUNA.
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FERIMART-VERKOSTON
TARKOITUS
ON

•

Antaa maaseudun yrittäjille –
myös pienille ja syrjäisille –
edullinen ja riskitön mahdollisuus
saada kaikki tuotteensa esille.

•

Kehittää maaseudun ekologista
tuotantoa ja elvyttää maakuntien
omaleimaista perinnettä.

•

Tukea uuden pienyrittäjyyden
synnyttämää innovatiivista
tuotekehittelyä ja -valmistusta
tiiviissä yhteistyössä Ornamon
ym. muotoilutahojen kanssa.

•

Luoda imago, joka takaa uusien ja
mielenkiintoisten designtuotteiden
laadun ja tarjonnan sekä
pysäyttää turistit ostoksille.

TEHDÄ FERIMART-SHOPPAILUSTA
JA FERIDELI-BRUNSSISTA
UUSI AJANVIETE JA SUOSITTU
VIIKONLOPPUHUVI.
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FERIMART-VERKOSTON
TOIMINTAPERIAATTEET

•

FERIMART toimii komissiokaupan
pohjalta.

•

FERIMART ei omista varastoa,
tuotteet ovat tuottajan omaisuutta.

•

FERIMART-kauppias vuokraa tilat
ja maksaa provisiostaan
liikkeenhoidon kulut.

•

FERIMART-verkoston myyntiä
edistetään ja tehdään tunnetuksi

YHTEISELLÄ VALTAKUNNALLISELLA
MAINONNALLA JA IMAGON
RAKENTAMISELLA.
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FERIA PRESENT –
lahja lähimmäiselle
KESTÄVÄN KEHITYKSEN KIERTOKAUPPAA
Hyvän mielen shoppailua –
uusi perinnetapahtuma
neljästi vuodessa
Ferimart-paviljonkien terasseilla
•

tule ja tuo perheesi,
ystäväsi ja vieraasi

•

tuo kotoasi kaunis lahja
myytäväksi 20,- eurolla

•

osta kotiisi 20,- eurolla
esine, josta pidät

•

saat hyvän mielen ja
uutta kotiisi lisäämättä
maailman tavarapaljoutta

samalla voit tutustua
Ferimart-tuotteisiin ja Ferideli-herkkuihin.
FERIA-KIERTOKAUPAN TULOT
KÄYTETÄÄN KOKONAISUUDESSAAN
FERIA-KUMMIMAATYÖSSÄ
LAHJAKSI LÄHIMMÄISELLE
LÄHELLÄ JA KAUKANA.
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erimART

FERIMART
ON
SÄHKÖISEN VERKKOKAUPAN
TAVARATALO,
JOKA ERIKOISTUU
EKOLOGISTEN
FERIA-MERKKITUOTTEIDEN
MYYMISEEN JA TOIMII TUNNUSTETTUNA,
KANSAINVÄLISENÄ KAUPPAPAIKKANA
EKOYRITTÄJILLE.
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FERIMARTSÄHKÖISEN VERKKOKAUPAN
TARKOITUS

•

FERIMARTISSA maaseudun
ekoyrittäjät saavat
valmistamansa tuotteet esille.

•

FERIMART tuo koottuna asiakkaan
ulottuville ekologisen tarjonnan
kirjon koko Suomesta.

•

FERIMART on myös esittely- ja
testauspaikka tuleville vientituotteille.

•

FERIMARTIN tuotteet täyttävät
Feria-merkkituotteen kriteerit.

KANSAINVÄLINEN
ALASTA RIIPPUMATON, YHTEINEN, VAHVA
FERIA FINLAND-TUOTEMERKKI
PROFILOI JA TUKEE TEHOKKAASTI
YKSITTÄISTEN TUOTTAJIEN
MARKKINOINTI- JA MYYNTITOIMINTAA.
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FERIAMERKKITUOTTEEN
KRITEERIT
TÄSTÄ VOIMME ALOITTAA
•

vähintään pääraaka-aineet ekologisesti
tuotettuja luonnonmateriaaleja

•

kosmetiikka valmistettu
luomutuotteista tai tarkastetuista
luonnontuotteista

•

ravitsemus- ja kaikki sisäisesti
käytetyt tuotteet
eettisesti tuotettua luomulaatua

•

tuote valmistettu myyjämaassa
tai EU:ssa tai reilun kaupan ehdoilla

FERIMART-KONSEPTISSA YHTYVÄT
luovuus – muotoilu
kädentaidot – perinne
osaaminen – yrittäminen
vientikauppa – korkeatasoiset vientipalvelut

KORKEATASOINEN MUOTOILU
JA EKOLOGINEN LAATU –
UUDISTUNUT FINNISH DESIGN.
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FERIA-MERKKITUOTTEIDEN
SÄHKÖINEN VERKKOKAUPPA
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FERIMART-VERKOSTO –
MAASEUDUN TUOTTEIDEN MYYNTIKANAVA

lomalaiset, viikonloppuajelijat ja varta vasten Ferimartiin tutustumaan
tulleet kaupunkilaiset – muodostavat kasvavan ja kiinnostuneen asiakaspiirin.
Ferimart voidaan rakentaa vähitellen, useissa vaiheissa, sen mukaan
kuin tarvetta ja rahoitusta löytyy.
Kokonaissuunnitelma on kuitenkin
olemassa alusta alkaen. Ferimartin
muodostaa neljä erillistä, kaikin tavoin ekologisesti luonnonmateriaaleista rakennettua paviljonkia, jotka
yhdistetään puisella terassilla yhtenäiseksi alueeksi. Paviljonkien toiminta ja myynti jakautuvat seuraavasti:
• Ekologiset maakuntatuotteet
• Herkkumyymälä Ferideli lähiluomulle sekä pirtelöbaari, kahvila
ja luomuravintola.
• Erikoistuotteet, designtuotteet.
• Kulttuurikeskus maakunnan taiteilijoiden tuotteille ja esityksille.
• Torimyynti Ferimartin terassilla.

Miten saada kaikki maaseudun monimuotoiset tuotteet kootuksi ostavan yleisön ulottuville maan joka
kolkassa? Miten kehittää yhteinen,
tehokas, koko maan kattava myyntijärjestelmä, joka on riittävän houkutteleva pysäyttääkseen asiakkaat
tutustumaan ja myös ostamaan?
Miten luoda tälle myyntitavalle imago, joka tunnetaan niin pohjoisessa
kuin etelässäkin ja joka saa turistin
pysähtymään yhtä hyvin itärajalla
kuin länsirannikolla? Miten tehdä
maaseutushoppailusta uusi, suosittu
viikonloppuhuvi, ajanviete ja tuoreen lähiluomun ostopaikka oman
väestön keskuudessa?

Maakuntaverkosto Ferimart
Luonteva ja looginen tapa on perustaa omailmeiset Ferimart-myyntipisteet polttoaineasemien välittömään
läheisyyteen. Myyntipiste – Ferimart-paviljongit – sijaitsee kunkin
maakunnan suurimman ja vilkkaimmin liikennöidyn väylän varrella.
Kaikki tiellä kulkijat – polttoaineen
tankkaajat, ulkomaan turistit, kotimaan matkailijat, jokapäiväiset ja satunnaiset ohikulkijat, paikkakunnan
ja lähiseudun asukkaat, tilausbussit,

Ferimart-alueen ympäristö määräytyy paikallisen maaston mukaan.
Sovitut, yhteiset periaatteet ovat
kuitenkin tärkeät:
• Alue on suojattu liikenteeltä
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•

•

•

•

siten, että ajoväylä ja pysäköinti
kiertävät aluetta kehän ulkopuolella.
Alueella on mahdollisimman
paljon elävää luontoa, puita,
pensaita, kukkia, nurmikkoa –
vehreä keidas kulkijalle.
Päällystetty ajotie on vain siellä,
missä autot liikkuvat eli kehän
ulkopuolella. Pysäköintialaa on
tarpeeksi, pysäköintipaikat ovat
puitten suojassa ja kaikki yhtä
lähellä Ferimartia, jonka erottaa
autoista suojaava, talvivihreä
pensasaita – luonnonläheistä,
viihtyisää ja toimivaa.
Ferimart-alueella on myös suojattu ulko- ja sisäleikkipaikka,
jossa lapset voivat telmiä ja jaloitella matkan lomassa.
Ferimart-alue on rehevän
pensasaidan ansiosta levähdyspaikka, jossa on aivan oma tunnelmansa ja atmosfäärinsä –
ihmiset viihtyvät ja rentoutuvat
siellä matkan vaivoista.

•

•

•
•

sitoudu varastoon ja sisustukseen, alkuun pääsee pienemmälläkin summalla.
Maaseudun tuottajat, pienetkin,
saavat heti tuotteensa riskittömästi esille. Ferimart on testauspaikka tuleville menestysartikkeleille.
Hinnat pysyvät kohtuullisina
ilman turhia välikäsiä – erikoisen
tärkeää luomutuottajien työn
arvostuksen ja tuotteiden kilpailukyvyn takia.
Tuotteet vaihtuvat nopeasti,
uusia tuotteita tulee joka viikko.
Asiakkaiden mielenkiinto säilyy,
he tulevat pian uudestaan.

Muutakin hyötyä löytyy
• Tuottaja vapautuu myyntiponnisteluista ja muista myynnin
aiheuttamista kuluista. Myyntikatteesta on mahdollista varata
määrätty prosenttiyksikkö yhteiseen, valtakunnalliseen mainontaan. Mainoskulut pysyvät
alhaisina, mainonta on kuitenkin
tehokasta. Tuottaja voi myös
panostaa aikansa, energiansa
ja varansa tuotekehitykseen ja
tuotantoon. Varaston ei tarvitse olla suuri, myynnistä saa
jatkuvaa palautetta ja tuotteita
voi vaihdella tilanteen mukaan.
Myös yksilölliset tilaustyöt ovat
mahdollisia.
• Suunnittelijoiden on helpompi
löytää yhteistyökumppani nimenomaan kotimaakunnastaan
ja he voivat saada uudet tuotteensa nopeasti testattaviksi
myyntiin. Ostaja ja idearikas

Ferimartin rakenne
Ferimart toimii komissiokaupan periaatteella. Ferimart-kauppias saa
myyntiprovision toteutuneesta, arvonlisäverottomasta kokonaismyynnistä. Kauppias maksaa provisiostaan liikkeenhoidon kulut ja vuokran
Ferimart-tiloista, joissa on kiinteä sisustus. Ferimartilla ei ole varastoa.
Tuotteet ovat kunkin valmistajan vakuutuksen piiriin kuuluvaa omaisuutta. Ferimartissa komissiokauppa
on kaikkien osapuolien kannalta erikoisen hyvä ratkaisu:
• Ferimart-kauppiaan pääoma ei
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tuote löytävät toisensa.
• Tuotantopiirien ja suunnittelijoiden välille syntyy kiinteä,
hedelmällinen yhteistyö, jonka
ansiosta muotoilun integrointi
arkipäivään aletaan ymmärtää
laajemminkin.
• Koska suunnittelija on itsenäinen
yrittäjä, joka saa työstään palkkion määritettynä prosenttiosuutena tuotteen toteutuneesta
myynnistä, on aloittelevan
tuotantopiirin helpompi päästä
yhteistyön alkuun. Samalla muodostuu yhteinen päämääräkin:
hyvin myyvä, hyvää muotoilua
edustava kestävän kehityksen
tuote, josta molemmilla osapuolilla on vastuu. Maakuntatuotteiden ekologisuus ja muotoilun
taso kohoavat olennaisesti tästä
valmistajien ja muotoilukentän
yhteistyöstä.
• Ferimart-kauppias voi täysin
keskittyä myyntityöhön. Paviljongit ovat avoinna joka päivä
klo 7.00 – 23.00. Tuotevalikoima vaihtuu nopeasti, riskiostoja
ei ole ja hyvä sijainti sekä tunnettuus tuovat yhä uusia asiakkaita.
• Ferimart on edullinen keino tutustua maakuntien tarjontaan
tarvitsematta ajella maaseutua
ristiin rastiin.
• Maakunnan kunnat saavat
tuloja lisääntyvinä veromarkkoina.
• Yrityselämä vilkastuu, asukasmäärä kasvaa ja kunnat saavat
moninkertaisesti takaisin osuutensa perustamiskuluista.

• Polttoaineyhtiö ja sen jakeluasemat maakunnissa hyötyvät
lisääntyneestä kävijämäärästä.
Ferimartin vetovoima hyödyttää
kaikkia tahoja. Maaseutu elpyy.

Ferimart-paviljongit
Mitä sitten eri paviljongit tarjoavat ja
miksi neljä erillistä paviljonkia?
• Tällä rakennustavalla tuodaan
persoonallista, ihmisläheistä
ilmettä super- ja hypermarketien vastapainoksi. Paviljongit
voidaan myös rakentaa erikokoisiksi ja -korkuisiksi maakunnissa ja tuoda täten paikallista
toimivuutta ja omaleimaisuutta
Ferimartin ulkoasuun tunnusomaisuuden silti säilyessä.
• Tuotealueet voidaan tarkoituksenmukaisesti erottaa toisistaan
pienemmiksi, tyylikkäiksi kokonaisuuksiksi.
• Yhdistävä terassi toimii viihtyisänä lisätilana suuren osan vuotta.
• Paviljongeissa voidaan tuoda
yleisön nähtäväksi erilaisia ekologisia rakennustapoja ja -ratkaisuja, jotka antavat virikkeitä
ja opastusta yksityiseen rakentamiseen. Samalla paviljongit
toimivat pysyvänä perinteisen
ja modernin ekorakentamisen
vientinäyttelynä ja antavat monipuolisen kuvan suomalaisesta
osaamisesta.

Ekologinen
maakuntapaviljonki
Se esittelee pienyrittäjien tuotteet,
maakunnan erikoisuudet, entisajan
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koetut hyöty- ja koriste-esineet, uudet ja mielenkiintoiset kokeilut – koko ekotuotannon kirjon.

vientiin yltänyttä merkkilaatua. Erikoispaviljonki toimii myös maakunnan ekologisen, korkeatasoisen
suunnittelun ja muotoilun forumina.

Luomuherkkupaviljonki –
Ferideli – synnyttää trendin

Kulttuurikeskus
paikallisille kyvyille

Feridelissä voi maistella ja ostaa kotiruokaa ja maakuntaherkkuja, joita ei
marketeista löydy. Kansalaisten ruokapöytä saa tervetullutta vaihtelua,
runsautta ja väriä. Monet unohtuneet perinneruoat nousevat uudestaan esille. Samassa paviljongissa sijaitsevat smoothie-baari, kahvi- ja
teehuone sekä ravintola perehdyttävät asiakkaan terveyttä edistäviin ja
makuhermoja koukuttaviin pirtelöihin, kahvi- ja tee-erikoisuuksiin,
mutta myös maakunnan omiin makuelämyksiin.
Lähiluomu auttaa kävijöitä kokemaan maut ja eron tuoreen kotiluomun ja tehdasvalmisteisen ruoan välillä. Pian syntyykin nopeasti leviävä
viikonlopputrendi: perheet ystävineen lähtevät viikonloppuna löytöretkille eri maakuntiin tutustumaan
sikäläiseen tarjontaan. Ystäväperheiden kanssa voidaan sitten nauttia
maukas brunssi ja samalla tehdä herkullisia ostoksia kotiin viikon ruokapöytään. Mukaan löytyy varmasti
myös ruokaohjeita kokeiltaviksi ja
muutakin mukavaa ja tarpeellista.
Seuraavana viikonloppuna voidaan
sitten tutustua naapurimaakunnan
Ferimartiin.

Jokaisena aikana ja kaikkialla syntyy
uusia lahjakkuuksia taiteiden aloilla.
Koska monellekaan ei ole mahdollista lyödä läpi itseään heti ensi yrittämällä, vaikkakin televisio on tässä
suurena apuna, on hyvä että nuoret
esiintyjät ja taiteilijat pääsevät esille
ensin omassa lähiympäristössään.
Samalla he tottuvat kanssakäymiseen yleisön kanssa, oppivat esiintymään uusissa tilanteissa ja myös ottamaan vastaan välitöntä palautetta,
joka ei aina ole täysin positiivista.
Sellainenkin palaute, mikäli se on
asiallista, myötävaikuttaa syvempään itsetutkiskeluun ja vie loppujen
lopuksi yksilön kehitystä eteenpäin
mieltä kiinnostavilla alueilla. Kulttuuripaviljonki Ferimartin yhteydessä tarjoaa myös tilat ja mahdollisuuden tavoittaa uusi yleisö kurssien ja
esitelmien muodossa. Se on käytännöllinen forum paikallisille kyvyille ja
tervetullut näköalapaikka sekä taiteen kehityksestä että uusien ajatusten toteutuksesta kiinnostuneelle
yleisölle ja ammattilaisille.

Terassitori
Paviljonkeja yhdistävällä terassilla,
samoin niitä kiertävällä katetulla verannalla voi olla viikonlopputori, lomatori, ulkokahvila, esiintymisiä ja
musiikkia.Se on yhteinen kohtaamispaikka suihkulähteen tai ulkotakan

Erikoispaviljonki designille
Siellä esitellään tuotteita, jotka ovat
lähipaikkakuntien jo tunnetuksi tullutta erikoistuotantoa, ehkä jopa
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kautta, käden taitojen elpymistä,
takaisin maalle muuttoa.
• Toiminta luo uusia, itsenäisiä
pienyrityksiä ja työpaikkoja
kaikkialla maassa – myös syrjäseuduilla. Rakennetyöttömyys
häviää.
• Oma maamerkki, Ferimart-aurinkopurje, kertoo matkustajille,
missä on keidas. Ferimart – maaseudun näyteikkuna.

äärellä. Siellä saavat areenan myös
kaikenlaiset improvisoidut tapahtumat ja esimerkiksi puolivuosittain
toistuva Feria Present -kiertokauppapäivä.
Ferimart-verkosto kattaa kaikki
maakunnat. Pinta-alaltaan laajimmat maakunnat voivat ehkä perustaa kaksi Ferimartia. On kuitenkin
suotavaa, että Ferimartien määrä on
rajoitettu – tämä takaa tuotevalikoiman kattavuuden ja näyttävyyden.
Tällöin myös Ferimartin painoarvo ja
omaleimaisuus
kasvavat.
Ferimart-verkoston luominen on ratkaisevan tärkeä keino kehitettäessä
maaseudun elinkeinoelämän, pienyritysten ja maaseutumatkailun toimivuutta, muotoilun monipuolisuutta, tunnetuksi tekemistä ja asemaa
arkipäivässä sekä luontoa säästäviin
elintapoihin perehtymistä.

Lisäys lokakuussa 2012
FERIA-STOP&SHOP!
Stop&Shop! -myymälät kuuluvat
konseptiltaan Ferimart-paviljongin
kanssa samaan ryhmään maakuntien elvytys- ja esittelytoiminnassa.
Kun Ferimarteja tulee kussakin maakunnassa olemaan vain yksi, laajimmissa korkeintaan kaksi, voi Stop&
Shop! -kokonaisuuksia olla maakunnassa muutamia, esim. pääteitten
varsilla. Näissä kuntia, niiden nähtävyyksiä, matkailukohteita, valmiita
ja rakenteilla olevia asuinalueita sekä
yrityksiä voidaan esitellä ja siten saada ohiajavaa turistivirtaa pysähtymään ja poikkeamaan sekä ostoksille että tutustumaan.

Ferimart-paviljonkien
tunnusmerkit
• Paviljonkien muoto on helposti
tunnistettava ja mielenkiintoa
sekä mielihyvää herättävä.
• Imago kertoo aitoudesta,
luotettavuudesta, käsityöstä,
korkeatasoisesta muotoilusta
ja laadusta, kotimaisuudesta ja
luonnonmukaisuudesta.
• Toiminta tuo maaseudun runsauden ja monimuotoisuuden
kävijän ulottuville.
• Toiminta herättää innon, luovuuden, yrittämisen ja onnistumisen tunteen maaseudun
asukkaissa.
• Toiminta tukee maakuntien
omaleimaisuutta, kotiseuturak-

Rakenne ja tarkoitus
Yllä mainittu kokonaisuus rakennetaan yhtenäiseen, näyttävään ja helposti tunnistettavaan muotoon aivan valtatien varrelle paikalle, jossa
on sopivaa myymälätilaa. Sivulla 67
olevassa valokuvassa vuodelta 2004
on Loviisan Länsiportille pystytetty
Feria-kesäpaviljonki – tämä oli en65

simmäinen Ferimart-projekti – joka
voi toimia toukokuun alusta syyskuun loppuun eli tärkeimmän lomasesongin ajan. Se voidaan koota
seitsemästä rahtikontista tai työmaaparakista, jotka sijoitetaan säteittäisesti yhteisen suojaavan katoksen alle. Näin syntyy viihtyisä kesätori jäätelöbaareineen eivätkä sateet tai tuuletkaan sinne yllä. Sisäänkäynnin kummallakin puolella ja
konttien seinillä on mainostilaa seudun yrittäjille ja kunnille.
Stop&Shop! tarjoaa piha-alueellaan mahdollisuuden suurempienkin
tuotteiden ja laitteiden ulkoesittelyyn; säistä riippumatta se on houkutteleva syy pysähtyä jaloittelemaan. Ostosten lomassa voi sitten
tutustua mainosten, esitteiden ja internetin tietopaketteihin ja ehkäpä
siltä seisomalta lähteä katsastamaan
tarjouksia lähemmin. Silloin on hyvinkin mahdollista, että satunnainen
kulkija ihastuu seutuun ja päättää
ottaa sen lomapaikakseen tai jopa
vakinaiseksi kotiseudukseen. Loppu
riippuukin sitten siitä, miten paikkakunta lähikontaktissa esittäytyy vieraalle sen jälkeen, kun mainostekstien lupaukset on luettu. Toivottavasti vieläkin ystävällisempänä ja
vieraanvaraisempana!

Kuntien yhteinen
palvelumuoto
Tämä Stop&Shop! -formaatti voisi
olla liikenteellisesti yhteen kuuluvien
maakunnan kuntien yhteinen, upouusi palvelumuoto sekä asiakkaille
että paikallisille yrittäjille. Kun tähän
yhteistyöhön lisätään seudun työvoimatoimiston asiantuntemus ja
apu, voidaan näin työllistää myymälän hoitamiseen tarvittava henkilökunta. Paviljonki tarjoaa ennen kaikkea erinomaisen kesätyön koululaisille ja opiskelijoille; kielitaito on hyvä
suositus ja myös hyvää käytännön
harjoitusta.
Toimiva taho, esimerkiksi paikallinen yhdistys, hoitaa kausittaisen
mainosmyynnin ja saa tästä asianmukaisen, riittävän tulon toimintaansa tukemaan. Kaikki tuotteet
ovat myynnissä myyntitilillä ja tuottajamaksujen jälkeinen myyntikate
jää yhdistyksen kassaan peittämään
liikkeenhoidon kuluja ja muita menoja sopimuksen mukaisesti. Kun investoinnit kerran on tehty, ovat vuotuiset, paviljongin kesäkauden kuntoon saattamisesta koituvat kustannukset melko pienet ja voisivat hoitua osittain myös yhdistyksen yhteisin talkoovoimin. Näillä keinoin tämä kesäsesongin tulolähde voi kasvattaa yhdistyksen kassaa ja tehdä
maakuntaa tunnetuksi laajemmaltikin.
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Ensimmäinen Ferimart-paviljonki Loviisassa kesällä 2004

67

ET
KE
IK
LI

FE

RI
A

C

R
TE

FERIMARTVERKOSTO

EN

IT

ER
IK
O
IS

FERIMART-LUONNOKSET

VIENTI
VALTAKUNNALLISET
VIENTIPALVELUIHIN
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KATETTU TERASSI

VARASTO
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FERIMART-PAVILJONKI
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ULKOTAKKA

FERIDELI

ERIKOISTUOTTEET

MAAKUNTATUOTTEET
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FERIMART-PAVILJONGIT
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AJOTIE BUSSEILLE
BUSSIPYSÄKÖINTI
AJOTIE
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KÄVELYTIE
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FERIMART-ALUE
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FERIMART

AURINKOPURJE

Yrittäessään olla realistinen
ihmisen mieli rajaa pois
monia mahdollisuuksia.
Avaa mielesi,
ajattele “entäpä jos –”,
usko ja uskalla –
asiat muuttuvat mahdollisiksi.
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AA

UUDEN AALLON
FERIA-MATKAILU JA LIFESTYLE
ELÄMYSMATKAILU
aidot elämykset
Luonto – laatu – aitous – kokeminen –
matkailun ekologinen kokonaisuus
•

TERVEYSMATKAILU
kehon, mielen ja hengen huolto
Lähiloma – lyhytloma – lepoloma – lapsiloma
luomuloma – luontoloma – luksusloma
•

UUDEN AALLON FERIMART-SHOPPAILU
kädentaidot kunniaan
Elämisen laatu – arjen kauneus – lähiluomun arvostus –
vapaaehtoisen niukkuuden estetiikka ja etiikka
•

EKOEETTINEN FERIA LIFESTYLE
lähifilosofia – kestävä trendi
Kansainvälisyys – perinnetietoisuus –
yhteisöllisyys – yksilöllisyys –
vastuu lähimmäisestä – valveutunut välittäminen –
omien kykyjen mielekäs toteuttaminen
työssä ja harrastuksissa
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FERIA-MATKAILUVERKOSTO
EKOLOGISEN FERIA-STRATEGIAN
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FERIA-MATKAILUVERKOSTON
ERIKOISALUEET
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VIIDEN TÄHDEN
FERIA CENTERVERKOSTO
KOKONAISSUUNNITELMA
KANSAINVÄLISEN

FERIA-MATKAILUVERKOSTON
PERUSTAKSI
PIENYRITYKSIÄ SYNNYTTÄVÄN JA
KUNTIEN ASUKKAITA TYÖLLISTÄVÄN
VUOKRAUSJÄRJESTELMÄN
AVULLA
OLEMASSA OLEVIIN TYHJIIN TILOIHIN
YMPÄRI SUOMEA,
ESIM.

LAKKAUTETUT SAIRAALAT
JA TYHJENEVÄT
VARUSKUNTA-ALUEET.

81

EKOLOGISEN
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FERIA CENTERIN
RAKENNE
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Tulemme tänne tyhjin käsin
ja myös lähdemme täältä tyhjin käsin.
Eikö se ole merkki siitä, että
meissä on kaikki tarvitsemamme matkalle?

Kaikki täällä oleva on lainaa
– myös kehomme –
siihen asti kunnes siirrymme eteenpäin.
Ei ole siis tarvetta kerätä omaisuutta, koska
voimme ottaa mukaamme vain kokemuksemme.
Saamme käyttää kaikkea, hoitaa lainaamaamme
ja elää huolista vapaina. Eikö se riitä?
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FERIA-ASUINLÄHIKÖT

FERIA
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FERIANOWAKLINIKKAVERKOSTO
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FERIA-ASUINLÄHIKKÖ
TARKOITTAA

UUDEN VUOSITUHANNEN
EKOLOGISTA,
SEMIURBAANIA KYLÄASUMISTA,
JOSSA YHDISTETÄÄN
KAUPUNKI- JA MAALAISELÄMÄN
PARHAAT PUOLET
LUONNONLÄHEISEKSI, TOIMIVAKSI
KOKONAISUUDEKSI
NOIN TUHANNEN ASUKKAAN
KYLÄYHTEISÖSSÄ,
JOLLE ON TUNNUSOMAISTA

NAAPURIAVUN, VÄLITTÄMISEN
JA
YSTÄVYYDEN LÄMMIN ILMAPIIRI.
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FERIA-LÄHIKKÖ
KÄSITTÄÄ

KAKSIKYMMENTÄ
SÄTEITTÄISEEN MUOTOON RAKENNETTUA
OMIKKOA,
KAHDEKSAN TALON RYHMÄÄ
JA NÄIDEN KESKELLÄ SIJAITSEVAN
PALVELU- JA MONITOIMIKESKUKSEN,
LÄHICENTERIN,
JOSSA
KAIKENIKÄISET LÄHIKÖN ASUKKAAT
TEKEVÄT TYÖTÄ, KÄYVÄT KAUPPAA,
TAPAAVAT, KOKOONTUVAT, OPISKELEVAT,
HARRASTAVAT
JA
VIIHTYVÄT.
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FERIA-OMIKKO
ON

KAHDEKSAN RAKENNUKSEN
YMPYRÄNMUOTOON RAKENNETTU
TALORYHMÄ,
JONKA
ULKOPUOLELLA KIERTÄÄ
PAIKALLINEN, TALOKOHTAINEN LIIKENNE.
TALORYHMÄN KESKELLE JÄÄ
YHTEINEN PIHAPUISTO –
SUOJAISA VIHERALUE,
TURVALLINEN PIHAPIIRI,
JONNE JOKAISEN RAKENNUKSEN
OMASTA, YKSITYISESTÄ PUUTARHASTA
ON SUORA YHTEYS.
LÄPIKULKULIIKENNETTÄ EI OLE –
OMIKKO ON RAUHALLINEN JA SAASTEETON
KEIDAS LUONNON HELMASSA.
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FERIA-LÄHIKÖN
MONITOIMIKESKUS,
LÄHICENTER
ON

HEVOSENKENGÄN MUOTOON
SUOJAISAN PIAZZAN YMPÄRILLE
RAKENNETTU
KAKSI-, OSITTAIN KOLMIKERROKSINEN
TALORYHMÄ,
JONKA
ULKOPUOLELLE KAIKKI LIIKENNE JÄÄ.
LÄHICENTERIN TILOISSA
ON VUOKRATTAVISSA JA KÄYTETTÄVISSÄ
KAIKKI NE TILAT JA LÄHIPALVELUT,
JOITA LÄHIKÖN ASUKKAAT
PÄIVITTÄISESSÄ ELÄMÄSSÄÄN
TARVITSEVAT.

MYÖS
LAPSILLA JA NUORILLA
ON OMA, OIKEUTETTU TILANSA.
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FERIA-LÄHIKÖN
KULMAKIVIÄ
•

Kaikki ekologiset näkökohdat on
huomioitu jo rakennusvaiheessa –
lähikön elämä on nykyaikaisen mukavaa,
kuitenkin luontoa säästävää.

•

Asunnot ovat korkeatasoisia vuokraasuntoja, joiden kehittäminen, kokeilu ja
rakentaminen tapahtuvat valtion ohjauksessa –
muuttoliike kaupungista maaseudulle
helpottuu ja lisääntyy.

•

Lähikköasuminen tuo matkailijoita ja
työpaikkoja – osa lähikön asunnoista
toimii korkeatasoisina loma-asuntoina
ja matkailutiloina, jotka paikallinen
matkailuyritys vuokraa ja hoitaa.

•

Asemakaavoituksen ja suunnittelun
ansiosta poistuu monia nyky-yhteiskunnan
ekologisia ja sosiaalisia epäkohtia –
elämänlaatu kohentuu ratkaisevasti.

•

Lähikköasuminen luo työpaikkoja –
lähipalvelujen ostaminen on viisaasti
käytettyä rahaa –
se lisää jaksamista, viihtyisyyttä ja
perheen yhteistä vapaa-aikaa.

SYNTYY UUDEN AIKAKAUDEN YHDYSKUNTA,
JONKA ARVOMAAILMA PERUSTUU
YHTEISYYTEEN, LÄHIMMÄISENRAKKAUTEEN,
KANSSAIHMISTEN KUNNIOITTAMISEEN –

ELÄMÄNILOON.

89

FERIA-LÄHIKKÖ –
AINUTLAATUINEN PIRISTYSRUISKE
ISÄNTÄKUNNILLE
NÄIN SYNTYVÄT LÄHIKÖN TYÖPAIKAT
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Myymälät ja kioskit
Wellness club
Vapaa-ajan palvelut
Ajanviete- ja
ohjelmapalvelut
Lähikkökoulu
Harrastusohjaus
Kurssitoiminta
Toimistopalvelut
Autovuokraus
Jakelu- ja kuljetusp.
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FERIA-LÄHIKÖSSÄ

PIENET PERHEYRITYKSET

• Suunnittelupalvelut
• Muotoilu
• Valmistus
• Käsityöt
• Taideteollisuus
• Käsityöteollisuus

TUOTEMYYNTI
FERIMARTIN
KAUTTA
D E SIG N

-T U O T T E ET
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•
•
•
•
•
•
•
•

Lastenhoito
Luont.terv.hoito
Kodinhuolto
Silitys- ja vaateh.
Kiinteistöhuolto
Ympäristöhuolto
Jätehuolto ja kierr.
Kompostointi
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LÄHIPALVELUJA
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•

VUOKRAMAILLA
JA -TILOISSA
Luomukasvihuoneet
Erikoistunut
luomuruokatuotanto
Erik. luomuviljely
Lampaankasvatus
Kanitarhat, laamat
Vuohet, kanat,
lehmät, hevoset jne.
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FERIA-LÄHIKKÖVERKOSTON

TÄYSIMITTAISEN CENTERIN
RAKENNE
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

Viherpiazza - yhteinen olohuone
kaikenikäisille asukkaille, nuorten tilat keskustassa
Kulttuuri ja vapaa-aika, ravintolat, kahvilat,
teatterit, katetut kävelygalleriat, kattoterassit
Shopping, ravintolat, kahvilat,
katetut kävelygalleriat, ullakkostudiot.
penthouse-asunnot, kattoterassit
Yleisöpalvelut, tutkimus- ja oppilaitokset,
nowaklinikat, terveyskylpylät, toipumisklinikat
Puistobulevardi
Asuintalot työtiloineen, 2-3 kerrosta
Puistoesplanadi
PK-yritykset, ullakkostudiot,
penthouse-asunnot, kattoterassit
Kestävän kehityksen mukainen tuotanto,
verstasmyynti, näyttelyt, factory outlets
Paikallinen, kokoava rautatie
(kiertää suurimman centerin ympäri)
Kehätiet I-V
Luomukasvihuoneet ja -kauppapuutarhat,
vähittäis- ja tukkuluomutorit ja -hallimyynti,
liikunta- ja urheilutilat
lenkkipolut ja hiihtoladut, ulkouimalat
Erikoistunut luomuviljely
Lampaan-, laaman-, alpakan-, vuohen- ja
angorakaninkasvatus, pienet luomukanalat,
mehiläistenhoito jne.
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FERIA-LÄHIKKÖVERKOSTOLLE
OLENNAISIA OVAT LISÄKSI
VALOENERGIATUOTANTO
kaikkien rakennusten lasipinnoissa, seinä- ja kattopaneeleissa sekä luontoon sijoitetuissa tilateoksissa ja
aurinkopurjeissa.
Paikallinen minisähköbussiverkosto.
Jakelu-, keräily- ja kuljetuspalvelut.

CENTEREISSÄ
Pienehköt maanalaiset pysäköintitilat
tarvittaviin, strategisiin paikkoihin:
sisäänajorampit, klinikat, hoitolaitokset.
Kunkin rakennuksen yhteyteen kuuluvana osana
lämmitetty, lumeton, jalkakäytävä- ja ajoväyläosuus.
Numeroidut toiminnot sijoittuvat keskustan
viherpiazzan ympärille laajenevina kehäkatuina.
Näitä kehäkatuja yhdistävät viherpiazzalta lähtevät
säteittäiset kävelygalleriat.

CENTEREIDEN AUTOLIIKENNE
ON MINIMOITU JA RAJOITETTU
MUUTAMAAN PÄÄVÄYLÄÄN.
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FERIA-LÄHIKKÖVERKOSTO
UUDEN AALLON SEMIURBAANI
ASUINMUOTO

FERIA-LÄHIKKÖVERKOSTON RAKENNE
PERUSLÄHIKKÖ ELI LÄHICENTERALUE
viisi omikkoaluetta – 5 x 96 asuntoa =
480 asuntoa ~1 200 asukasta
MAXICENTERALUE
viisi lähicenteraluetta – 5 x 480 asuntoa =
2 400 asuntoa ~ 6 000 asukasta
MULTICENTERALUE
viisi maxicenteraluetta – 5 X 2 400 asuntoa =
12 000 asuntoa ~ 30 000 asukasta
CITYCENTERALUE
viisi multicenteraluetta – 5 x 12 000 asuntoa =
60 000 asuntoa ~150 000 asukasta
METROPOLIALUE
viisi citycenteraluetta – 5 x 60 000 asuntoa =
300 000 asuntoa ~ 750 000 asukasta

JA NIIN EDELLEEN…
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SEMIURBAANI FERIA-LÄHIKKÖ – UUDEN
AIKAKAUDEN KYLÄKULTTUURIA

mikä tahansa kunta Suomessa. Vähän matkan päähän kunnan keskustasta rakennetaan ekologinen taajama, korkeintaan 1 200 asukkaan semiurbaani kylä, lähikkö. Lähikön
muodostavat 20 taloryhmää, omikkoa, tiiviisti rakennetun keskustan,
lähicenterin ympärille. Nämä taloryhmät käsittävät:
• 10 huvilaomikkoa, yhteensä
80 asuntoa
• 5 kerrostalo-omikkoa, yhteensä
160 asuntoa
• 5 senioriomikkoa, yhteensä
240 asuntoa.

Vuosituhat vaihtuu, elinolosuhteet
muuttuvat ja ihminen yrittää parhaansa mukaan sopeutua usein nopeastikin syntyviin, vaativiin tilanteisiin. Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla.
Voimme tietoisesti ohjata kehityksen
suuntaa. Siksi meidän on pysähdyttävä ja mietittävä, mitä todella huomiselta haluamme, ja toimittava sen
mukaisesti.

Optimaalinen elinympäristö
Viime vuosikymmenten nopean teknisen kehityksen ansiosta nykypolvien maailma on näennäisesti täysin
toinen kuin isovanhempien. Ihminen
ei kuitenkaan muutu. Perusarvot pysyvät samoina: koti, perhe, ystävät,
työ, terveys, luonto, mielenrauha,
rauha, rakkaus. Optimaalinen kasvu- ja elinympäristö syntyy, kun nämä kaikki osatekijät ovat sopusoinnussa. Silloin ihminen, myös lapsi ja
nuori, voi hyvin ja antaa parastaan
ympäristölleen. Uusi, tasapainoinen,
nykypäivän nuorelle perheelle soveltuva elämänmuoto onkin luonnonläheinen, toimiva kokonaisuus, joka
käsittää kaupunki- ja maalaiselämän
kaikki parhaat puolet.
Lähtökohtana voi olla melkeinpä

Juuret omassa lähikössä
ja naapuruussuhteissa
Paras tulos saavutetaan ja asukasjakauma on monipuolinen, kun taloryhmät koostuvat kaikista yllämainituista talotyypeistä. Silloin esimerkiksi opiskelu- tai eläkeikään tulevat
asukkaat voivat jäädä samaan tuttuun ympäristöön elämään vain
asuntoa vaihtamalla. Opiskeluiän
saavuttaneet nuoret voivat muuttaa
omaan asuntoon pois vanhempien
valvonnasta, mutta saavat kuitenkin
tukea yksinasumiseen totutelles94

saan. Samoin senioripolven asukkaat voivat tuntea olonsa turvalliseksi vanhassa, tutussa ympäristössä.
Kolmikerroksiset,
pehmeästi
kaartuvat, puiset asuinrakennukset
vaihtelevissa pastellisävyissä ovat
neljän perheen asuntoja. Ylhäällä
kattotasanteella on yhteinen aurinkoterassi, jossa voi myös kasvattaa
yrttejä ja vihanneksia. Kerrostalojen
ensimmäisessä kerroksessa ovat
omat työtilat talon neljälle perheelle
ja kaikkien yhteinen talvipuutarha.
Senioriomikon 6 – 8 asunnon talot
ovat samankaltaisia kolmikerroksisia
puurakennuksia. Nämä samat rakennukset tilavine parvekkeineen
sopivat erinomaisesti asunnoiksi
myös liikuntavammaisille nuorille.
Lähikköasuminen ja omikkojen turvallinen pihapiiri auttavat heitä pysymään yhteydessä muihin ihmisiin
ja tapaamiset omikon tuttujen asukkaiden kanssa tuovat energiaa elämään. Lähikköasumisen kautta on
nuoren myös helppo löytää sopiva
lähityöpaikka itselleen. Esteetön liikkuminen on lähtökohtana kaikissa
lähiköissä.
Senioritalojen alakerrassa sijaitsevat yhteiset ruoanvalmistus-, ruokailu-, ajanvietto-, kuntoilu- ja hoitotilat sekä talvipuutarha, jossa asukkailla on mahdollisuus kasvattaa talvisiin tarpeisiinsa sekä yrtit että salaattiainekset. Pohjolan pitkän talvikauden keventämiseksi on avaran,
kauniin, viihtyisän, valoisan ja terveellisen kodin merkitys keholle,
mielelle ja yleiskunnolle ratkaisevan
suuri. Talviloma etelän auringossa

sekä elähdyttää että inspiroi uusiin
ideoihin, mutta se ei korvaa ympärivuotisen, terveellisen kodin kaikkia
etuja.

Lähikköajatuksen kulmakiviä
• Lähikkö on rakennettu joka suhteessa ekologisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti luonnon keskelle, mielellään
joen, järven tai meren läheisyyteen yhteisen, monimuotoisen
rantapuiston tuntumaan.
• Lähikön asunnot ovat korkeatasoisia vuokra-asuntoja, joiden
kehittäminen, kokeilu ja rakentaminen tapahtuvat valtion
ohjauksessa. Asuntojen tuottamisen ja asuinyhdyskuntien
kehittämisen tulisikin ehdottomasti kuulua valtion tärkeimpiin
perustoimintoihin.
• Omikon sisäänpäin aukeava ympyrämuoto asemakaavana luo
kiinteät, luontevat yhteydet naapureihin ja synnyttää ystävyyttä
ja yhteenkuuluvuutta. Sama sisäänpäin aukeava ympyrämuoto
sulkee ulkopuolelle vähäisen,
mutta välttämättömän moottoriliikenteen.
• Muutama omikon asunnoista
on varattu matkailulle. Maahan
tulevat turistit voivat vuokrata
asunnon palveluista vastaavalta
yritykseltä oleskelunsa ajaksi.
Siten matkailijat saavat käytännön mahdollisuuden tutustua
maan asukkaisiin, tapoihin ja
arkielämään Suomessa. Tämä
kanssakäyminen edistää eri
kulttuurien molemminpuolista
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ymmärtämistä ja hyväksymistä.
Samaa sopeutumista kulttuureihin edesauttaa myös se, että jokaisessa lähikössä asuu maahanmuuttajaperheitä suomalaisten
perheiden rinnalla.
• Näiden omikkojen ympäröimä
keskusta, lähicenter, vuokraa
asukkaille askartelu-, työskentely- ja toimitiloja sekä tarjoaa
perheille kaikki jokapäiväiset
lähipalvelut ja vapaa-ajan harrastukset.
• Asukkaiden on helppo elää
nykyaikaisen mukavasti, mutta
kuitenkin luontoa säästäen, kun
kaikki ekologiset näkökohdat
on otettu huomioon jo rakennusvaiheessa. Säännöllinen
lähiliikenne hoidetaan sähköminibusseilla ja yhteisiin lähituotannon kuljetuksiin käytetään
sähkökäyttöisiä pakettiautoja,
jotka kiertävät säännöllisesti
lähikön tuotantopisteet. Tästä
johtuen sekä lyhyiden välimatkojen ansiosta liikennesaasteet
vähenevät minimiin. Autovuokraus vähentää osaltaan autojen
lukumäärää.
• Muuttoliike kaupungista maaseudulle helpottuu, kun asunnon
voi ostamisen sijasta vuokrata.
Vuokra pysyy kohtuullisena ja
vuokrasuhteet ovat varmoja
ja pitkäaikaisia. Kunnan tulot
kasvavat uusien asukkaiden ja
heidän yritystensä maksamina
veroeuroina. Lähikköön muuttavat voivat myydä kaupunkiasuntonsa, ehkä myös autonsa,
ja käyttää näin vapautuneen

summan oman yrityksen perustamiseen tai olemassa olevan
kehittämiseen.
• Sisäänpäin aukeava ympyrämuoto on ratkaiseva asukkaita
yhdistävänä tekijänä. Kahdeksan
talon ryhmä, omikko, ympäröi
yhteistä viheraluetta ja muodostaa kiinteän, suojaisan alueen,
jossa jokaisella rakennuksella on
oma pihansa, oma rauhansa,
mutta tämän lisäksi yhteinen
pihapuisto, viihtyisä nurmikenttä
lasten leikkeihin ja kaikkien yhteiseen puuhailuun. Lämmittävä
tulisija ja piknikpaviljonki lisäävät
vaihtelua yhdessäoloon.
• Tämä pihapiiri on se tärkeä psykologinen ja käytännön tekijä,
joka luo välittämisen, läheisyyden ja ystävyyden ilmapiirin
naapureitten kesken suoden
kuitenkin yksityisyyden jokaiselle
perheelle. Autoliikenne on suljettu kehän ulkopuolelle joten
yhteinen pihanurmikko on turvallinen leikkipaikka pienillekin
lapsille. Omikoissa ei myöskään
ole uima-altaita, jotka ovat pikkuisille ylimääräinen vaaratekijä.
Lähiköt pyritään sen sijaan aina
rakentamaan luonnollisten uintimahdollisuuksien tuntumaan,
pyörämatkan päähän uimarannoista tai ulkouimaloista. Koska
autoliikenne on vain talokohtainen – läpikulkuliikennettä ei ole
missään – asuinpaikka on kaikin
puolin rauhallinen ja saasteeton
keidas luonnon helmassa.
• Lähikön keskusta, lähicenter,
on rakennettu hevosenken96

tarjoaa kokonsa mukaisia palveluja,
pienemmät peruspalveluja, suuremmat myös monimuotoisia ja erikoistuneita. Metropolin ja citycenterin
ympäri kiertävä paikallisjunarata lisää saasteettoman henkilö- ja tavaraliikenteen joustavuutta.
Perustana olevasta ympyrämuodosta on etuna se, että kaikki palvelut ovat lähellä; jopa metropolin palvelut ovat kaikille nykyistä lähempänä. Toinen etu syntyy myös ympyrämuodon ansiosta: kaikille asukkaille
on tarjolla puhdasta luontoa aivan
kotiportilta lähtien. Samalla tavoin
luontoa on jokaisella centeralueella;
siitä voidaan nauttia ulkoillessa ja liikunnan parissa, mutta myös luontoharrastuksissa ja puutarhapalstojen
viljelyssä.
Oheiset lähikköluonnokset ovat
ilman mittakaavaa, sillä käytettävissä olevan alueen maasto sanelee
mittasuhteet. Ehdottomasti tärkein
alue on yhteinen pihapuisto ja sen
oikea koko, halkaisijaltaan ehkä noin
100-120 metriä. Tämä avainalue ei
saa olla liian suuri, jolloin se etäännyttää, mutta ei myöskään liian pieni, jolloin se ahdistaa. Alueen psykologisesti oikeaan kokoon ja sen määrittämiseen on kiinnitettävä aivan
erikoisen suurta huomiota.
Nykyrakentamisen käytännöstä
poiketen on erittäin tärkeää, että
alueella kasvavat vanhat puut saavat
jäädä paikoilleen eikä niitä kaadeta.
Vanhat puut antavat erikoista suojaa
ja viihtyisyyttä ja niiden ympärillä on
vuosisatojen ja -kymmenten aikana
vahvistunutta tervehdyttävää energiaa, joka puulajilla omanlaistaan.

gän muotoon siten, että kaikki
moottoriliikenne jää hevosenkengän ulkopuolelle. Keskellä
aluetta on suojaisa piazza, jota
ympäröivät kaksi- ja kolmikerroksiset puiset rakennukset ja
niiden ulkopuolella on talvivihreä pensasaita. Rakennuksissa
on vuokrattavissa ja käytettävissä kaikki ne tilat ja lähipalvelut,
joita asukkaat, myös lapset ja
nuoret, päivittäisessä elämässään tarvitsevat. Lähipäiväkoti
ja lähi(kkö)koulu, joka vastaa
nykyistä kyläkoulua, ovat pieniä
ja turvallisia yhteisöjä, jotka
antavat pehmeän alun lapsen
elämäntielle. Koulukiusaaminen
on tuntematon käsite näissä
ryhmissä.
• Ympäröivän maaseudun monipuolinen lähiluomutuotanto lisää
ratkaisevasti lähikön omavaraisuutta ja riippumattomuutta.
Muut harvemmin tarvittavat
palvelut löytyvät kunnan keskustasta.

Kertautuva peruslähikkö –
luonnonläheistä ekoluksusta
Kun peruslähikön toimivuus ja mittasuhteet on käytännössä tarkistettu, jatkuu kasvu siten, että viisi lähicenteraluetta ryhmittyy yhden
maxicenterin ympärille. Näin syntyy
maxicenteralue. Viisi maxicenteraluetta yhdessä muodostavat multicenteralueen. Viidestä multicenteralueesta muodostuu citycenteralue
ja lopuksi viidestä citycenteralueesta
syntyy metropoli. Jokainen center
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ekologisuuden lisääminen, sillä uudeksi ongelmaksi nousevatkin vuorostaan tyhjenevät ja siitä syystä ankeat ja energiaköyhät suurkaupungit.
Melko nopeasti havaitaan myös
kesämökkiasumisen tarpeettomuus.
Kaikki sama, mitä kesämökiltä on etsitty, onkin nyt saavutettavissa lähikköasumisen avulla terveellisemmin
(ilman talvikylmien mökkien homeita ja pitkiä automatkoja), vähemmällä työllä ja vaivalla sekä perheen
nuorison kaikin puoliseksi tyytyväisyydeksi. Sen sijaan mielenkiinnon ja
toivomusten kohteeksi nousevatkin
uudet, osallistuvat matkailumuodot,
teemamatkat ja junaristeilyt. Tuhannen vuoden ajan olemme aloittaneet vuosiluvun numerolla yksi =
minä. Muutaman kuukauden päästä
vaihtuu vuosi ja numero. Kaksi =
Me. Se on kuvaava symboli uudelle
ajanjaksolle, uudelle ajatukselle ihmisten mielissä: me kaksi yhdessä,
sinä ja minä. Me teemme yhdessä.
Me onnistumme yhdessä.
PS. Luonnos tähän ekologiseen
lähikköverkostoon syntyi 7.7.1996
sunnuntaiaamuna. Viisi vuotta myöhemmin, 18.7.2001 sain ensimmäisen kerran tutustua Ebenezer Howardin visioon puutarhakaupungeista – Garden Cities of Tomorrow
(julk.1902). Ilahtuneena saatoin todeta, että myös Howardin alkuperäinen, intuitiivinen näkemys perustuu
ympyrämuotoon, mutta tämä muoto on sittemmin jäänyt pois. Nykyisin puhutaan helminauhasta, joka
seuraa esimerkiksi rautatietä. Alun
perin tarkoitettiin kyllä myös helmi-

Kaadettujen puiden tilalle myöhemmin istutetut nuoret taimet eivät
pysty luomaan tätä energiaa moniin
vuosiin. Asukkaat tuntevat sen puutteen epäviihtyisyytenä, vaikka vain
harva ehkä pystyy sen tiedostamaan
paikan energiavajeena.

Asemakaavoituksen
psykologiaa
Yhteiskunnassamme on keskusteltu
paljon ja asiantuntevasti maaltapaon
syistä, kaupunkielämän eri puolista,
yksinäisyydestä,
syrjäytymisestä,
syrjinnästä, välinpitämättömyydestä, masentuneisuudesta, lasten ja
nuorten häiriintyneisyydestä, rakkaudettomuudesta, työpaikka- ja
koulukiusaamisesta, ilkivallasta, rasismista jne. FeriaLähikkö asumismuotona poistaa suuren osan näistä
epäkohdista jo pelkän asemakaavoituksensa ansiosta. Valmiiseen kokonaisuuteen asti toteutettuna se synnyttää uuden, työteliään yhdyskunnan, jonka arvomaailma perustuu
yhteistyöhön, kanssaihmisten ja
luonnon arvostamiseen, naapuriapuun, ystävyyteen, terveyteen,
mielenterveyteen, elämäniloon.
Meillä Suomessa on uskomatonta ylellisyyttä, jota harvalla maalla
on: merta, järviä, jokia, pinta-alaa ja
luontoa, johon nämä lähiköt voivat
ryhmittäytyä. Meidän pitää vain oivaltaa tämän aarteen arvo ja miten
siitä nauttia, ei vain lomalla, vaan
vuoden jokaisena päivänä. Maaseudun lähikköverkoston alkaessa toteutua on seuraava askel kaupunkikeskustojen viheralueitten, puutarhapalstojen, asumisviihtyisyyden ja
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nauhaa, mutta suljettuna se muodostaakin aivan erilaisen lähtökohdan asumiselle luoden läheisyyttä ja
lyhyitä välimatkoja. Nimenomaan
tämä ympyrämuoto on ratkaisevan
tärkeä ja sen tarjoamat mahdollisuudet ja vaikutukset ennalta-arvaamattoman monitahoiset, positiiviset
ja kauaskantoiset. Nyt vihdoin – sata
vuotta myöhemmin – se tulee ehdottomasti huomioida lähitulevaisuuden semiurbaanin lähikköasumisen perustana maaseudulla.

purkaa kehoon varautuneet, vaaralliset vapaat radikaalit ja lataa kehon
täyteen sen kaipaamia elektroneja.
Se poistaa kroonisia tulehduksia, kipuja, särkyjä ja huonounisuutta
luonnollisella tavalla. Tässä tuli siis
selitys sille, miksi nurmikko ja paljaat
jalat tuntuivat niin tärkeiltä.

Katse kansalaisiin
ja yrityksiin
Aikaa on nyt kulunut toistakymmentä vuotta ja tilanteet ovat kiristyneet kaikilla alueilla: ihmisten fyysinen terveys, samoin henkinen terveyden tila, varsinkin nuorilla, henkisestä tasapainottomuudesta seuraava ilki- ja väkivalta sekä turvattomuus, talouden tila yksittäisillä kansalaisilla, mutta myös globaalisti,
energiatalous ja kestävä kehitys kaikissa muodoissaan ovat joko polkeneet paikoillaan tai huonontuneet.
Monestakin syystä hallitukset yksinään eivät kuitenkaan pysty saamaan aikaan suuria, käänteen tekeviä muutoksia.
Kansalaisten ja yritysten, yhteiskunnan neljännen sektorin, on otettava osaa muutoksen tekoon ja siten raivattava tietä päättäjille. Nostettava uusia näkökohtia julkiseen
keskusteluun ja avattava ihmisten
käyttöön tulevaisuuden palvelu- ja
tuotantokohteita sekä -ideoita. Yritysten on annettava kansalaisille
mahdollisuus rakentaa kestävää kehitystä tarjoamalla konkreettisia
vaihtoehtoja, jotka selvästi edistävät
sitä. Mutta kansalaisten on ennen
kaikkea itse toimittava muutoksen
tekijöinä vaatimalla yrityksiltä ekolo-

Lisäys lokakuussa 2012
VALMISTELE MUUTOSTA,
VALMISTAUDU
MUUTOKSEEN
Kirjoittaessani 90-luvun lopulla tekstiä lähikköasumisesta oli ajatuksissani hyvin selvästi, että tärkein kokoava alue olisi omikkojen pihapuisto ja
sen nurmikko, jonne kaikki naapurit
voisivat tallustella tapaamaan toisiaan sunnuntaiaamuna, aamutakissa, kahvi- tai teemuki kädessä ja paljain jaloin... Siellä voisi istua nurmikolla hetken, jutella ystävien kanssa,
nauttia päivän alkamisesta ja suunnitella sille jatkoa.
Tämän vuoden alussa sain tarkistettavakseni suomennoksen kirjasta
Earthing (Ober, Sinatra, Zucker),
jonka suomalaiseksi nimeksi tuli
Maadoittuminen. Kirjassa kerrotaan,
kuinka tärkeää on maadoittaa itsensä eli astella paljain jaloin nurmikolla
tai rannan kostealla hiekalla. Tämä
paljaan ihon kosketus maan pintaan
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logiaa edistävillä tuotteilla ja muuttaa vanhoja käytäntöjä vastaamaan
kestävän kehityksen vaatimuksia.
On nähtävä viiden ja kymmenen
vuoden päähän tulevaisuuteen. Kehitys kulkee nyt vauhdilla, joka on
hämmästyttävä ja jos emme tiedosta
tätä, jäämme valmistautumattomina
uuden ajan jalkoihin. Tässä on suomalaisten tilaisuus astua esiin ja vaatia yrityksiltä uutta asennetta. Emme
saa enää kritiikittömästi tyytyä siihen, mitä meille tarjotaan, vaan on
haastettava yritykset esittämään parastaan. Näköalattomuuden tilalle
meidän on luotava uudet, loistavat
näköalat.

gisempia ja terveellisempiä tuotteita
ja valtiovallalta toimivampia ja nopeampia käytäntöjä, asetuksia ja lakeja. Nykyinen kolmen sektorin järjestelmämme on kuin kolmijalkainen
keittiöjakkara, joka horjuu pienimmästäkin syystä. Se tarvitsee neljännen jalan, neljännen sektorin, toimiakseen vakaasti ja kattavasti kaikilla
alueilla.

Jos ei paremmasta tiedä
Tämä kaikki vaatii positiivista aktiivisuutta, luovuutta, innovointia ja realistista kaukonäköisyyttä. Päivittäisen kiireensä keskellä ihmiset suorittavat askareensa vanhoilla rutiineillaan. On kuitenkin paljon sellaisia
asioita, joita voidaan muuttaa ja parantaa. Uudistustarvetta ei vain ole
tunnistettu, tunnustettu. Olemme
tyytyneet siihen, mitä meillä on, sillä
emme ole kokeneet parempaa vaihtoehtoa. Tämä koskee kaikkia elämän alueita asumisesta, työstä, terveydestä, syömisestä ja matkustamisesta aina ihmissuhteisiin asti. Tyydymme olemassa olevaan, kun emme paremmasta tiedä.
Nyt on aika siirtyä puheista tekoihin. Tarkastella elämäämme ja
elinympäristöämme ja kuvitella itsellemme tulevaisuus, jossa haluamme
elää. Luovuus ja mielikuvitus ovat ne
voimat, jotka pystyvät muuttamaan
asiat. Kaikki, minkä voit kuvitella
mielessäsi todeksi ja mahdolliseksi ja
olet valmis tekemään työtä sen hyväksi, voi toteutua, jos sinulla on uskoa ja sitkeyttä. On siis aika uudistua: lisätä työllisyyttä, tuotannon
sekä uuden ajan viennin kasvua eko-

Koti on ihmisen
elämän perusta
Kaikki alkaa siitä, että ihmisellä ja
perheellä on turvallinen ja hyvä koti.
Ilman kotia ihmisen elämä on tuuliajolla. Valtiovallan ensimmäisen
tehtävän tulisikin olla kunnollisen
asunnon järjestäminen kaikille kansalaisille. Asuntoja rakennetaan koko ajan lisää, mutta niiden laatu ja
kestävyys eivät vastaa tämän päivän
taitoja, tarpeita ja vaatimuksia. Rakennusyhtiöitten kilpailuttaminen
saattaa ensi näkemältä tuntua taloudellisesti hyvältä ratkaisulta, mutta
juuri tällä tavalla jatkuu vanha, rahan valtaan perustuva markkinatalous, joka tuottaa huonoa laatua
mahdollisimman halvalla.
Meidän ei tulisi hyväksyä vain
hintojen kilpailutusta, vaan pyrkiä
kääntämään tarjousten painopiste
hinta/laatu/takuut/materiaalit ja niiden käsittelylinjalle. Vain siten voi
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syntyä ekologisia, hengittäviä, myrkyttömiä rakennuksia, joilla on edellytys kestää ilman kulumista, korjauksia, vuotoja ja homevaurioita.
Pystymme parempaan, kunhan jätämme vanhakantaisen, pettävän
hinta-ajattelun ja katsomme kaikkea tiedostavasti. Silloin myös rehdisti toimivat yritykset saavat lisää tilauksia ja ansaitsemansa hyvän toimijan imagon. Markkinatalouden
valtamerialus kääntyy hitaasti oikeaan suuntaan.
Sivulla 90 on kaavio, josta käy ilmi työpaikkojen ja palvelujen synty
ja tarve semiurbaanissa lähikössä.
Mutta ennen kuin olemme niin pitkällä, on jo rakennusvaiheessa uusajattelun paikka. Lähtökohtana on
muistettava, että öljy on uusiutumaton ja vähenevä luonnonvara. Arvaamattoman lyhyen ajan sisällä
olemme tilanteessa, jossa suhteettomasti kallistunut öljy pannaan ”kortille” ja vain tärkeimmät tahot, tarpeet ja kuljetustehtävät saavat sitä
säännöstellysti.
Mitä tästä seuraa, on helppoa
kuvitella; tarvitsemme siis vaihtoehdon öljylle eikä se ole kivihiili, turve
tai ydinvoima, jotka kaikki tuntuvat
viime vuosituhannen dinosauruksilta
jo näkyvissä olevien, elegantimpien
ratkaisujen rinnalla. Myös tuulivoima suurina, keskitettyinä yksikköinä
vaatii arveluttavan paljon kuljetuksia, rakentamista ja metallia. Nekin
yksiköt tulevat vanhenemaan surullisiksi dinosauruksiksi lyhyen ajan sisällä. Paikallisena ja pienimuotoisena, hajautettuna tuotantotapana
tuulivoima on erinomainen.

Uusia tuulia rakentamiseen
Asetetaan tavoite. Lähikkörakennustemme tulee kestää vähintään
200 vuotta. Tämä ei ole mitenkään
mahdotonta. Suomessa on tänäkin
päivänä käytössä kaiken tyyppisiä
1700-luvun rakennuksia. Eikö rakennustietomme ja -taitomme pitäisi olla kehittyneempää nyt kuin
1700-luvulla?
Rakentamisen kestävä kehitys
nostaa ensimmäisenä mieleen puun
ja tiilen sekä uudet rakennusmateriaalit ja -ratkaisut. Ne eivät perustu
öljyyn. Ne ovat kestäviä ja jopa tuottavat energiaa. Niitä on rohjettava
kokeilla. Jos olisimme viisaasti koerakentaneet esimerkiksi osan viime
vuosien uusista lasirakennuksista
energiaa tuottavasta solar-lasista,
meillä olisi nyt jo paljon kokemusta
sekä sen käytöstä että ehkä myös tämän lasityypin tuotannosta. Läpinäkyvä, energiaa tuottava solar-lasi on
tietääkseni suomalainen keksintö,
mutta sitä ei valmisteta Suomessa,
onneksi kuitenkin Euroopassa – ja
tietenkin Kiinassa. Öljyn niukkuuden
myötä tulee luultavasti ajanjakso,
jolloin uudet energiamuodot eivät
vielä toimi täydellä teholla ja energiapulassa joudutaan kuljetusten
säännöstelyyn. Silloin tarve omavaraisuuteen kasvaa. Solar-lasia olisikin
siksi tuotettava Suomessa, mahdollisesti pienissä yksiköissä useammassa
maakunnassa.

Kun öljy loppuu ja
juomavesi vähenee
Olemme käyttäneet ajattelematto101

masti ja surutta paitsi maapallon öljyä myös sen vesivaroja: juomavettä,
jolla peseydymme ja huuhtelemme
jopa wc:tkin. Maaperämme köyhtyy
köyhtymistään kalliiden keinolannoitteiden ansiosta ilman luonnollista lannoitusta, kompostia ja lantaa.
Kasvien ravintoarvo on siksi vain osa
entisestään. Ihmiset kärsivät ravinteiden puutoksien aiheuttamista
kroonisista sairauksista. Jätevedet
myrkyttävät meitä ympäröivät meret niin, että kalojen syöminen on
epäterveellistä. Näin tuhlaamme, likaamme ja väärinkäytämme rajallista pohjavesivarastoamme. Voi sanoa, että tässä vanhentuneessa ja
totunnaisessa käytännössä – noidankehässä – olemme huuhtoneet
viemäriin terveytemme, tulevaisuutemme ja ympäristömme.
Nyt on siis korkea aika muuttaa
toimintatapaa. Onneksi Suomessa
on ollut kaukonäköisiä ja ekologisesti ajattelevia keksijöitä ja yrittäjiä,
jotka ovat kehittäneet kompostoivan, hajuttoman ja kätevästi tyhjennettävän käymälän. Näin saatu
kompostituote on valmista maaperän luonnonmukaiseen lannoittamiseen eikä kemiallisia keinolannoitteita enää tarvita. Kun viljelyyn vielä
käytetään Steinerin kehittämää biodynaamista viljelytapaa, ovat saadut
sadot runsaita, ravinnerikkaita ja
herkullisia. Kuinka moni enää muistaa tai tietää, miltä luonnollisesti,
puhtaassa mullassa ja oikeassa auringonvalossa kasvanut, vanhasta
kannasta polveutuva tomaatti maistuu? Suomessa on kuitenkin tämän
alan asiantuntijoita, jotka voivat

opastaa viljelijöitä uudelle tielle. Biodynaaminen viljely ja sen tuottama
Demeter-sato on luomuviljelyn superluokkaa.

Parempaa juomavettä
Hyvä juomavesi on tärkeä osa terveellistä elämää. Nautimme sitä noin
2 litraa päivässä. Eri vesilähteet tuottavat erilaista vettä. Kaupungin tai
kunnan vesilaitos on käsitellyt veden
omalla tavallaan puhtaaksi kemikaaleilla, mutta tämän käsittelyn ansiosta se on kuollutta vettä, jossa vielä
on pieniä, epäterveellisiä kemikaalijäämiä. On monta tapaa käsitellä vesi uudelleen eläväksi ja kelvolliseksi
ihmisten, eläinten ja kasvien nautittavaksi. Euroopassa ehkä tunnetuin
ja Suomessakin jo jonkin verran käytössä oleva tapa on itävaltalainen
Grander-järjestelmä. Juomaveden
säästämiseksi on myös jokaisen rakennuksen nanosuodatuksella puhdistettu sadevsi otettava talteen
käytettäväksi kasteluun, suihkuun ja
pyykinpesuun.

Ei radonia
Rakennuksen perusasioita läpikäydessä on muistettava vielä Suomessa yleinen maaperän radon-kaasu,
joka syöpää aiheuttavana on vaarallinen. Ei siis kellarihuoneita, joista
hajuton kaasu nousee asuintiloihin,
vaan vapaasti tuulettuva perustus.

Maadoittuminen on
tärkeää terveydelle
Lähikön rakentamisessa on energiaja vesitalouden lisäksi otettava huomioon luvun alussa mainittu maa102

doittuminen. Kaikki materiaalit eivät
maadoita. Ainakin eniten käytettyjen tilojen lattiat pitäisi rakentaa
maadoittavista materiaaleista. Myös
uusia maadoitustapoja on kehitettävä. Tässä yhteydessä on huomioitava syntyneet uudet tarpeet, maadoittavat jalkineet – varsinkin sandaalit ja lenkkitossut – ja sukat sekä
patjat ja lakanat, joille kuluttajien tiedon lisääntyessä tulee kysyntää.
Tässäkin avautuu uusia tuotannon ja
toimeentulon mahdollisuuksia.
On tärkeää muistaa tarkistaa
elektromagneettiset kentät ja niiden
sijainti rakennettavien asuntojen
kohdalla. Esimerkiksi hakusanoilla
geobiology ja Hartmann Cross löytyy internetistä uutta tietoa vanhasta asiasta, joka yleensä, samoin kuin
feng shui, toistaiseksi huomioidaan
vain kiinalaisessa ja yleensä itämaisessa rakentamisessa ja sisustamisessa. Vähitellen ymmärrys näitä monituhatvuotisia traditioita kohtaan on
alkanut saada jalansijaa myös länsimaissa. Varmaa on, että asuinympäristömme harmonia ja väritys vaikuttavat mieleemme ja fyysiseen terveyteemme. Viime vuosikymmeninä
valmistuneet kaupunkien julkiset rakennukset ja asunnoiksi tarkoitetut
kerrostalot kertovat pelottavaa kieltä mielenmaisemasta, joka ohjaa nykyistä suunnittelua ja päätöksen tekoa. Tarvitsee vain katsoa rakennusten kylmiä pintoja, uhkaavan näköisiä, teräviä kulmia ja mustanharmaata väritystä. Erikoinen ratkaisu on
myös viime päivien keskustelunaihe
Helsingissä: Ullanlinnassa sijaitseva
musta leikkipuisto lapsille. Pitem-

mälle ei tällä saralla enää kai voida
päästä, kun tätä synkkää ja depressiivistä mielentilaa siirretään seuraavalle sukupolvelle.

Lähiluomun kasvatuksesta
uusi harrastus
Lähikköympäristön luonto tarjoaa
valmiit mahdollisuudet ulkoiluun,
mutta myös luonnonmukaisten viljelysten ja puutarhapalstojen hoitoon, mikä onkin erittäin olennaista
tuontiruoan vähenemisen takia.
Monet nuoret perheet, jotka kaupunkilaiselämänsä aikana eivät ole
tutustuneet puutarhapalstan pitämiseen, löytävät aivan uuden ja kiehtovan harrastuksen siementen, taimien ja maasta nousevan sadon
maailmasta. Asvaltoidut tiet ovat
mennyttä aikaa, tähänkin on kehitettävä toisenlainen, ekologinen ratkaisu, jota käytetään ainoastaan ajoteillä. Jalankulku- ja pyöräilytiet ovat
aina hiekkateitä. Energiaa tuottavia
kauniita ja hauskoja taideteoksia on
luonnossa joka puolella ja jokainen
rakennus tuottaa sähköä omaan,
mutta myös lähikön yleisen katuvalaistuksen tarpeeseen.

Lähikkö on kokonaisuus
Lähikön perustarpeet ja kokonaisuus
on ratkaistu ekologisesti: myrkyttömät ja aikaa kestävät rakennusaineet, ekologiset puhtaanapitojärjestelmät, rakennuksen energiatalous,
maadoitus, ilmanvaihto ja vedenkäyttö. Näiden kaikkien säännöllinen huolto ja kunnossapito lisää palvelujen tarvetta, mutta tekee asumisen myös kestäväksi, vaivattomaksi
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yritysten verkoston avulla voidaan
koota yhtenäiseksi, toimivaksi kokonaisuudeksi. Franchisingin avulla
viedään aineetonta taitotietoa ja itse
rakennusaineet ja materiaalit tulevat
aina kohdemaasta. Meitä lähellä
olevat maat, Venäjä, Ruotsi ja Baltian maat ovat pinta-alaltaan sopivia
FeriaLähiköille. Mutta esimerkiksi
ystävämaamme Namibia voisi myös
lisätä asukaslukuaan lähikköasumisella. Lähikkökonsepti on luonnollinen ja perinteiseen ympyrämuotoon
tukeutuva, moderni asumismuoto
myös Afrikan maihin.

ja terveelliseksi. Kun vielä öljypohjaiset muovit, joita valmistajat käyttävät valtavat määrät pakkauksiin,
vaihdetaan kierrätettävän muovin
tuotantoon, olemme saattamassa
asumisen puitteet lähes huomispäivän tasolle.

Lähikkökonsepti on
ekologinen vientituote
Kun FeriaLähikkö on kaikilta osiltaan
kokeiltu valmiiksi tuotteeksi, se on
erinomainen vientituote franchising-toiminnan avulla. Lähikköasumisen alue on niin laaja, että se on
hyvä pilkkoa osiin, jotka sitten pien-
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FERIA-JUNARISTEILYT
OVAT

LÄHITULEVAISUUDEN
YLELLISTÄ
EKOMATKAILUA,
JOSSA
EKOSÄHKÖLLÄ TOIMIVA,
ENSILUOKKAISESTI VARUSTETTU
KORKEATASOINEN,
ASUTTAVA LOMAJUNA
VIE MATKAILIJAT RETKELLE
YHÄ UUSIIN ELÄMYKSIIN

HALKI KAUNEIMMAN SUOMEN
– JA EUROOPAN
AINA AASIAAN ASTI.
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FERIA-AURINKOTUULI

EKOLOGINEN JUNAHOTELLI
SISÄLTÄÄ

HYVINVARUSTETUT, VIIHTYISÄT
•

hytit ja kylpyhuoneet

•

ravintolan

•

kahvilan

•

baarin

•

seurustelutilan

•

tv-huoneen, mediakirjaston

•

teatterisalongin

•

hoitotilat

•

kauneussalongin

•

kuntosalin

•

saunat ja suihkut

•

leikkihuoneen

•

näköalavaunun

SEKÄ
KIELITAITOISEN, HENKILÖKOHTAISEN
PALVELUN.
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FERIA-JUNARISTEILYLLE
ANTAA

ERITYISTÄ, NOSTALGISTA VIEHÄTYSTÄ
VANHOJEN, ERI AIKAKAUSILTA OLEVIEN
RAUTATIEASEMIEN
MENNEEN AJAN TUNNELMA.
SUOJELTUJEN ASEMA-ALUEIDEN
UUDELLEENKÄYTTÖ
FERIA-JUNARISTEILYJEN
VÄLIETAPPEINA
TUO TUULAHDUKSEN
LÄHIHISTORIASTA
JA
KIIREETTÖMÄSTÄ ELÄMÄNTYYLISTÄ.

ENTISÖIDYT ASEMARAKENNUKSET
TOIMIVAT MYÖS MAAKUNNAN
FERIA-MERKKITUOTTEIDEN
ERIKOISMYYMÄLÖINÄ.
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FERIA-AURINKOTUULI
JUNARISTEILY
TARJOAA

TURISTILLE
•

ylellistä mukavuutta

•

esteetöntä matkustamista

•

stressitöntä viihtymistä

•

yksilöllistä palvelua

•

mielenkiintoista shoppailua

•

nostalgisia tunnelmia

•

luontoelämyksiä

•

perinteitä ja kulttuuria

•

avartavia näköaloja

AINUTLAATUISTA LOMAA.
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FERIA-AURINKOTUULI
JUNARISTEILY
TUO TULLESSAAN

MAAKUNTAAN
•

pienyrityksiä maaseudulle

•

kysyntää palveluille

•

ostajia tuotteille

•

työpaikkoja kotiseudulle

•

asukkaita maakuntiin

•

elämää syrjäseuduille

•

maailman lähelle

•

kulttuurit luoksemme

•

avartavia näköaloja

VALOISAA TULEVAISUUTTA.
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FERIA-AURINKOTUULET
EUROOPAN JA AASIAN
EKOMATKAILUN VALTTI

SUOMALAISET,
EKOLOGISET JUNAHOTELLIT
– AURINKOTUULET –
VIEVÄT MILJOONAT MATKAILIJAT
PUHTAAN AIKAKAUDEN
EUROOPPA- JA AASIARISTEILYILLE –
UUDEN VUOSITUHANNEN
KULTTUURI- JA TEEMARISTEILYILLE.

JUNARISTEILYT
KESTÄVÄN KEHITYKSEN MATKAILU –
URAAUURTAVA VIENTIALUE
FERIA-SUOMESTA!
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FERIA-AURINKOTUULET
EUROOPAN JA AASIAN
EKOLIIKENTEEN VALTTI

SUOMALAISEN MUOTOILUN,
SUOMALAISEN PUUN
JA
PERINTEISEN PUUTYÖTAIDON,
EKOENERGIAN TAITOTIEDON
JA
EKOTEKNISEN RAKENTAMISEN
TULEVAISUUDEN RATKAISUT
HERÄTTÄVÄT HENKIIN
KONEPAJATEOLLISUUDEN –
VANHAN TEOLLISUUDENHAARAN
SUOMESSA.

RISTEILYJUNAT
KESTÄVÄN KEHITYKSEN LIIKENNE –
URAAUURTAVA VIENTIALUE
FERIA-SUOMESTA!
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Tammikuussa 2008
TOINEN TULEVAISUUS

Arkipäivän keskellä emme aina tiedosta, että teemme tulevaisuutta jokaisena hetkenä. Elämä vie meitä
tehtävästä seuraavaan, ja voimme
vain yrittää selviytyä, miten parhaiten pystymme. Tulevaisuus tehdään
kuitenkin tänään, ja huomenna me
elämme sitä, mitä olemme tänään
aikaan saaneet. Jokaisella valinnallamme on seuraus.

Maamme tulevaisuus
luovuuden avulla
Jokaisena hetkenä meillä on myös
mahdollisuus luoda uutta, kun vain
jaksamme antaa mielikuvien kulkea
emmekä suostu liikaan pessimismiin,
myös realismiksi kutsuttuun. Tämä
on luonnollisesti tärkeää yksilön elämässä, mutta ne, jotka päättävät
valtakunnan tasolla asioistamme, on
pantu paljon vartijoiksi. Heidän päätöksistään rakentuu meidän yhteinen tulevaisuutemme. Kun ratkaisut
ovat kaukonäköisiä ja objektiivisia,
mutta myös käytännön läheisiä, ennakkoluulottomia ja luovia, voimme
luottavaisina odottaa parempaa
huomista.

Uusi Suomi on
mahdollisuuksia täynnä
Meidän maallamme on avaimet menestykseen, kun vain osaamme niitä
käyttää. Maaseutumme on vertaansa vailla luonnon ja vuodenaikojen
vaihtelevuudessa ja monipuolisuudessa. Matkailijoille sen eksotiikka
on ennenkokematonta. Luovan liikeajattelun tuloksena voi syntyä uusia yhteistyön muotoja, jotka hyödyttävät yrityksiä, turisteja ja asukkaita. Maaseutu elpyy, puhdistuu ja
kaunistuu.
Maassamme on tällä hetkellä
kaksi liikennealan suuryritystä, joiden voimavarat kuluvat tämän päivän ongelmien ratkomiseen. Finnair
ja VR ovat kuitenkin avainasemassa,
kun etsitään vastausta maaseudun
menestykseen. Siksi niillä pitäisi olla
aikaa ja kiinnostusta suunnitella tulevaisuutta ennakkoluulottomasti ja
luovasti. Kun nämä yritykset rakentavat pitkän aikavälin toimintaansa,
on niillä kaikki mahdollisuudet kehittää tulevaisuuden matkailua mukavaksi, moderniksi, esteettömäksi ja
ekologiseksi. Junaristeilyt – aurinkotuulet – on se matkailun haara, joka
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tuo tuoreen tuulahduksen vanhaan
osaamiseen. Voisiko tässä uudessa
matkailukonseptissa ja yhteistyössä
olla Finnairin ekologinen tulevaisuus
lentämisen rinnalla? Finnair ja Finnrails. Voisiko tässä olla VR:n ja
Finnairin yhteinen, loistava tulevaisuus? Oikeammin VR:n, Finnairin ja
laivateollisuuden (lue: junateollisuuden) yhteinen tulevaisuus?

misteisissa luksusjunissa suomalaisilla raiteilla ja reiteillä. VR perisi Finnrailsilta liikennemaksun ratojen käytöstä.
Finnrails tarvitsisi tähän luksusjunia. Nämä junavaunut se tilaisi osittain työttömänä tilauksia odottelevalta telakkateollisuudelta, jolla on
luksusperinteitä. Tästä voisi kehittyä
myös suomalainen, ekologinen junateollisuus. Tämä teollisuudenhaara alkaisi valmistaa suomalaista
ekosuunnittelua ja -designia esitteleviä junavaunuja ja vetureita.
Konepajateollisuus, puutyötaidon, muotoilun ja suunnittelun eri
alat sekä energiatuotannon keksintöjen kehittely työllistäisivät kaikki
tahot alihankkijoineen. Risteilyjunat
esittelisivät koko osaamisemme kirjon jatkuvana tuotenäyttelynä alkaen astioista, tekstiileistä, valaisimista ja huonekaluista aina veturin,
vaunujen ja alustojen uusiin teknisiin
ratkaisuihin. Lisänä olisi vielä video
suomalaisen designin kansainvälisestä esittelystä muodin metropoleissa. Ravintolavaunu ja sen koko
herkullinen ruokatarjoilu antaisi
meille mahdollisuuden loistaa erinomaisella, kotimaisella gourmet-luomulla. Tämä kaikki olisi tarjolla yhä
uusille, ulkomaisille asiakkaille. Millä
muulla tavalla voisimme saavuttaa
vastaavan, jatkuvan mahdollisuuden? Onnistuneiden junaristeilyjen
ohella lukuisat bisneskontaktit olisivat seurausta näistä tuote-esittelyistä. Vieläkin enemmän, kun teemaristeilyt aikanaan ulotettaisiin alkamaan Euroopasta ja suuntautumaan
myös Aasiaan.

Ultraekologinen rautatie
Onko Finnairilla ajateltu, että yrityksellä olisi kannattavaa liiketoimintaa
myös lentämisen ulkopuolella? Lähitulevaisuudessa lentäminen vähenee radikaalisti, mutta liikkuminen ei
vähene. Se vain muuttaa muotoaan.
Matkanteosta tulee osa elämystä. Se
on yhtä tärkeä kuin itse päämäärä.
Työmatkat taas vähenevät lähityön
lisääntyessä ja it-alan tarjotessa yhä
uusia keinoja yhteyksien pitämiseen.
Miten tavoitetaan ne kasvavat ihmisjoukot, jotka jo nyt kieltäytyvät
lentämästä? Voisiko heidät ehkä löytää luksusjunavaunuista junaristeilyillä Itämeren rannoilta etelästä
pohjoiseen halki Järvisuomen ja
Pohjanmaan lakeuksien Lapin perukoille ja jopa Jäämeren tuntumaan?
Ja myöhemmin Skandinaviaan, Eurooppaan ja aina Aasiaan asti?

Kaikkia hyödyttävä työnjako
Mikä olisi osajako tässä yhteistyössä? VR (ja sen yhteistyökumppanit)
vastaisivat liikenneverkon hoidosta
ja huollosta, uusien rautateitten rakentamisesta sekä normaalista henkilö- ja tavaraliikenteestä. Finnrails
avaisi risteilyliikenteen suomalaisval124

maalaismaiseman. Suloiset kevätkoivikot valkovuokkoineen ja kukkivat
perhosniityt sekä vaikuttavat kansallispuistomme. Sinisinä siintävät järvenselät, ruskan värittämät metsät,
pohjoisen taianomaiset revontulet ja
valkoisina hohtavat hanget. Suomineito kaikessa kauneudessaan vuodenaikojen saatossa. Meille tämä
saattaa olla kyllästyttävä klisee,
mutta vuodenaikojen näkymät ovat
aina yhtä ihastuttavat maassamme
useinkin vierailevalle turistille, joka
kotimaassaan saa elää ehkä ainoastaan yhtä tai kahta vuodenaikaa.
Meidän on opittava katsomaan
maaseutuamme vierailijan silmin.
Silloin heräämme itsekin arvostamaan ainutlaatuista luontoamme.

Mitä on tarjolla tänne
tulevalle turistille
Mitä matkailija sitten näkee näköalavaunuista? Mitä Suomi haluaa ja
voi tarjota ulkomaisille turisteilleen?
Täysin uutta ajattelua edustavia,
kestävän kehityksen semiurbaaneja
asuinlähikköjä, joissa yhä suuremmat määrät maaseudulle muuttaneita asuu, työskentelee, opiskelee,
harrastaa ja viettää vapaa-aikaa.
Elää täysipainoista lähielämää. Korkeatasoisen, yritysvetoisen maakuntien kulttuurikeskusverkoston, joka
tarjoaa kansainvälistä ohjelmatuotantoa kaiken ikäisille kaikissa Suomen maakunnissa. Tasokkaan ja
viihtyisän wellness center -verkoston, jossa ravitsemus, nowatrainerien konsultaatiot sekä vaativaakin
kysyntää vastaavat yksilölliset hoidot ja palvelut sekä lähiluomuravintolat ylittävät asiakkaan kaikki odotukset. Mahdollisuuden ekoshoppailuun laadukkaan designin luvatussa maassa, jossa korkealuokkainen muotoilu on yhdistetty maaseudulla vielä säilyneeseen käsityötaitoon.

Toinen tulevaisuus
tietoisesti
On parempi suunnitella tulevaisuus
toiveitten mukaiseksi kuin ajautua
pakon sanelemaan vaihtoehtoon.
Meidän on rakennettava maaseutumme sellaiseksi, että siellä viihtyvät omat ja vieraat, maksavat turistit
ja kipeästi tarvitsemamme maahanmuuttajat. Feria Lifestyle ratkaisee
kysymyksen siitä, kuinka maaseudun asukkaat viihtyvät ja kuinka pysäytämme Suomen asukkaiksi kauttamme Eurooppaan pyrkivän muuttovirran. Kaikilla ihmisillä on sama
toive, olkoonpa maahanmuuttaja tai
alkuasukas: saada elää rauhassa ja
sovussa ja tehdä työtä perheensä ja
oman tulevaisuutensa hyväksi.

Eikä siinä vielä kaikki
Vetten varsille, luonnon helmaan rakennettuja ulkouimaloita, joissa ilma
on raikasta, vesi lämmintä, saunat
kuumia ja yöt satumaisen kuulaita ja
valoisia. Mikä nautinto ja unohtumaton luontoelämys! Suomen viileäkin kesä pitenee ja korjautuu ikimuistoiseksi ulkouimaloiden avulla
ja ansiosta. Siistityt kylät ja rakennukset, vehreät puutarhat; hoidetun
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Ehtiikö Suomi
malliksi muille

Talousrakenteemme
muuttuu

Edellä hahmoteltu toinen tulevaisuus on mahdollista saada alulle ja
toteutumaan vähin äänin ennen
kuin muut maat sen tekevät. Tulevaisuudessa mantereitten sisäinen
liikenne hoidetaan väistämättä raiteilla. Siksi meidän on nopeasti tartuttava tilaisuuteen, joka on laajenneessa Euroopassa auennut, ei vain
meille, vaan kaikille. Ensimmäisenä
esille tullut korjaa kunnian, luovuuden ja maineen, kun taas kakkonen
on pelkkä matkija ja kopioija. Olemme hitaudellamme, realistisuudellamme ja skeptisyydellämme laiminlyöneet lukuisia tilaisuuksia osoittaa
kansallista luovuuttamme. Meillä ei
ole enää varaa jättää olemassa olevia mahdollisuuksia käyttämättä.
Ketteryys ja valppaus ovat ominaisuuksia, joita suomalaisessa yrityselämässä on liian vähän. Mitä suurempi yritys on, sitä vähemmän näitä avuja löytyy sen toiminnasta. Junaristeilyjen laajentuessa muutkin
maat kiinnostuvat tästä matkailukonseptista. Silloin on tärkeää olla
valmistautunut
vastaanottamaan
vieraitakin luksusjunia – ehkä Suomessa valmistettuja – maamme rautateille. Ja sehän on pelkkää tuloa
sekä rautateille, imagollemme että
maaseutumme palveluille, kunhan
vain ratamme ja järjestelmämme
ovat kunnossa vastaanottamaan
vieraat.

Suomen tulevaisuus ei ole enää sähköä nielevässä, hidastempoisessa ja
jähmeässä suurteollisuudessa tai
ympäristöään tuhoavissa kaivoksissa, ei valtiojohtoisissa yrityksissä, ei
ydinvoimassa eikä kaadetuissa metsissä ja paperissa. Jähmeys ja omahyväisyys ovat ne vaaralliset ominaisuudet, jotka ovat usein koituneet
suuryritysten kompastuskiviksi. Suomen tulevaisuus on luovuudessa,
kulttuurissa, teknologiassa, paikallisessa pienyrittämisessä, nopeassa tilannetajussa ja reagoinnissa, ammattinsa osaavien pienyritysten
joustavassa yhteistyössä ja verkostoitumisessa. Upeassa, vaihtelevassa
luonnossamme ja siitä voimansa
saavassa matkailussa ja palveluissa.
Teemallisissa junaristeilyissä, hyvin
suunnitelluissa välietapeissa ja mieleen jäävissä pysähdyksissä, jotka
houkuttelevat matkaajan palaamaan aina uudelleen. Tämä on sitä
uudenlaista ekovientiä, joka saa
omatkin silmämme aukeamaan kotimaamme vertaansa vailla olevalle
kauneudelle.

Jo alkaneet
muutoksen vuodet
Jo alkanut talouden muutos koko
maan kattaviksi, alakohtaisiksi pienyritysten verkostoiksi saa aikaan sen,
että sähkön kulutus ei enää kasva.
Hajautetun, paikallisen sähkötuotannon ansiosta voimme tuottaa
sähkö- ja lämpöenergiaa yksityistalouksien ja pienyritysten tarpeisiin.
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jatkuva, uusien muotoiltujen ja valoherkempien päivänvalopaneelien ja
pienten energiatuotannon keksintöjen kehittäminen on avain uuteen
vientiin ja paikalliseen energiatuotantoon.
Viimeisimmät keksinnöt ja tekniikat, nopeasti käyttöön otettuina,
ovat edistyksellisen, puhtaan ja
luonnollisen elämän väline, helpottava apukeino, ei itsetarkoitus. Tehtävää uusille yrityksille on rajattomasti. Asukasmäärän kasvu synnyttää aina lisätyötä. Työtä ja tilaa riittää kaikille. Feria-muutos haastaa
kaikki opiskelevat nuoret, motivoituneet tutkijat, kokeneet seniorit sekä
jatkokoulutuksen avulla myös maahanmuuttajat. Maaseutumme kehityksestä löytyy kokonaisvaltainen
vastaus Suomen ongelmiin matkailun, erikoisesti junaristeilyjen ja täsmäturismin, lähiluomun, tupapiirien
sekä ennen kaikkea työaikareformin
ja lähikköasumisen avulla.

Suurimmiksi sähkönkuluttajiksi jäävät olemassa olevat tehtaat, suuret
kauppakeskukset sekä sähköistetty
liikenne. Nämä kaikki pystyvät ajan
myötä myös tuottamaan osan käyttämästään energiasta. Valoenergiaa
tuottavat, läpinäkyvät lasipinnat rakennuksissa ja junissa, ovat seuraava, hajautetun energian jättiläismäinen lähde. Valoenergia on ekologisempi kuin tuulivoima, joka tarvitsee
valtavat määrät metallimateriaalia
tuulimyllyjen rakentamiseen. Rakennuksissa käytetään joka tapauksessa
paljon lasia, jonka materiaalin tarve
ja valmistus ovat ekologisempia.
Kun lasi valmistetaan myös energiaa
tuottavaksi, on hyöty moninkertainen.
Uusia keksintöjä kehitetään koko
ajan. Ihmisen mieli on keksivä. Esimerkkinä tästä on Ferian keksintö
juniin tarkoitetusta, ei-patentoidusta
innovaatiosta
energiatuotannon
alueella. Keksintösäätiön mukaan se
on toimiva. Kehityksestä seuraa, että
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FERIA-TÄSMÄTURISMI
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FERIA-TÄSMÄTURISMI
ON

MAAKUNNAN
VIENTIYRITYSTEN JA
FERIA-MATKAILUVERKOSTON
YHTEISTYÖTÄ,
JOSSA
VIENTIYRITYKSET
KUTSUVAT ULKOMAAN ASIAKKAITAAN
LIIKEMATKALLE TUOTANTOLAITOKSEENSA
JA SAMALLA
LOMAMATKALLE MAAKUNTAAN
FERIA-VERKOSTON LOMAKOHTEISIIN.
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FERIAMATKAILUKOHTEISTA
TEHDÄÄN

OHJELMALLISESTI JA
TAITEELLISESTI
KORKEATASOISET
MAAKUNTIEN KOOTUT
FERIA FINLAND-INTERNETSIVUT,
JOILLA
FERIA-VERKOSTON LOMAKOHTEET
TARJOAVAT YMPÄRI VUODEN
•

aitoja luontoelämyksiä

•

rentouttavaa maaseutuelämää

•

houkuttelevia herkkuviikkoja

•

mielenkiintoista teemaohjelmaa

•

maakunnan erikoislaatua

SEKÄ

AITOA VIERAANVARAISUUTTA JA
SYDÄMELLISTÄ KANSSAKÄYMISTÄ.
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FERIA-TÄSMÄTURISMI
LUO

MAAKUNNAN JA KAUPUNKIEN VIENTIYRITYKSILLE
UUDEN KEINON
•

lähestyä asiakkaitaan

•

kutsua liikekumppaneitaan
tehdaskäynnille

•

kehittää kiinnostava,
uusi myyntikonsepti

•

solmia henkilökohtaisia liikesuhteita

•

varmistua suosittelemansa
lomakohteen tasosta

LUODA KESTÄVÄ, MONIVUOTINEN
LIIKE- JA LOMATRADITIO.
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FERIA-TÄSMÄTURISMI
LUO

MAAKUNNAN FERIA-MATKAILUKOHTEILLE
UUDEN KEINON
•

löytää uusi, perheellinen kohderyhmä

•

saada asiakkaita vuoden ympäri

•

järjestää edullinen, organisoitu
täsmäkampanja

•

laajentaa yhteyksiä tyytyväisten
kävijöiden kautta

•

varmistua matkailijoiden
tasokkuudesta

LUODA KESTÄVÄ, MONIVUOTINEN
YHTEYS JA LOMATRADITIO.
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FERIA-TÄSMÄTURISMI
ANTAA

ULKOMAISEN YRITYKSEN EDUSTAJALLE
UUDEN TAVAN
•

tehdä kannattava liikematka
ryhmämatkan kustannuksilla

•

yhdistää edullisesti työmatka
lomaviikkoon perheen kanssa

•

tutustua lähemmin vieraan maan
liike-elämään ja kulttuuriin

•

löytää uusia liikemahdollisuuksia
henkilökohtaisen tutustumisen kautta

•

varmistua suositellun lomakohteen
tasosta

LUODA KESTÄVÄ, MONIVUOTINEN
LIIKE- JA LOMATRADITIO.
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FERIA-TÄSMÄTURISMI
LUO

SUOMEN MAAKUNNILLE
UUDEN KEINON
•

tehdä tehokkaasti tunnetuksi maakunnan elinkeino- ja matkailuelämää

•

saada uusi, maksukykyinen
kohderyhmä matkailupalveluille

•

tehdä kauaskantoisiakin suunnitelmia
maakunnan matkailuelämän
kehittämiseksi

•

varmistua matkailijoiden
tasokkuudesta

HANKKIA KUMMIYRITYKSIÄ KAUPUNKISEUDUILTA YHTEISTYÖKUMPPANEIKSI
TÄSMÄTURISMIN KEHITTÄMISESSÄ
KOKO MAAN KATTAVAKSI,
KAIKKIA OSAPUOLIA PALVELEVAKSI
FERIA-MATKAILUJÄRJESTELMÄKSI.
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FERIA-TEEMAKUUKAUDET
OVAT

FERIA-MATKAILUVERKOSTON
OLENNAISIA KULMAKIVIÄ,
JOTKA TUOVAT
VAIHTELEVAA, KORKEALUOKKAISTA
JA
SUUNNITELMALLISTA SISÄLTÖÄ
VUODEN JOKAISELLE KUUKAUDELLE.

KUUKAUDEN TEEMA
SISÄLTÄÄ AINA
FYYSISEN TOIMINNAN
LISÄKSI MYÖS
TAITEELLISUUTTA – VISUAALISUUTTA –
HENKISYYTTÄ – PERINTEITÄ – KULTTUURIA –
LUONTOELÄMYKSIÄ.
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FERIA-TEEMAKUUKAUDET
SOVITAAN

YHTEISESTI KUSSAKIN MAAKUNNASSA.
KUNKIN MAAKUNNAN TEEMAKUUKAUDET
KERROTAAN MAAKUNTIEN
FERIA FINLAND-INTERNETSIVUILLA.
TEEMAKUUKAUDET
•

Ovat matkailuohjelman kehittämistä
tukeva selkäranka kaikelle toiminnalle.

•

Tuovat mielenkiintoisesti esille maan
kulttuurin ja perinteet.

•

Antavat matkailijoille mahdollisuuden
valita lomakohde omien mieltymysten
mukaan.

•

Antavat maakunnille yksilöllisen
mahdollisuuden

KEHITTÄÄ
KUUKAUSITEEMOJA
KERRASTA SEURAAVAAN
OMAPERÄISEKSI JA RIKKAAKSI
MAAKUNNALLISEKSI TULKINNAKSI.
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FERIA-TEEMAKUUKAUDET
OVAT

YHTEINEN, KAIKKI MAAKUNNAT KATTAVA
TARUN, TODEN, MIELIKUVIEN JA
ELÄMYSTEN EEPOS,
JONKA
LUOMISESSA JA KEHITTÄMISESSÄ
JOKAINEN MAAKUNTA VOI KÄYTTÄÄ
OMAA MIELIKUVITUSTAAN, VOIMAVAROJAAN
SEKÄ
MAAKUNNAN LUONNON JA PERINTEEN
SUOMIA EDELLYTYKSIÄ.
FERIA-TEEMAT, ESIM.
•

valo ja vesi – tanssi ja tuli

•

yö ja tähdet – lumi ja jää

•

ilo ja energia – taru ja tunnelma

LUOVAT LOISTAVAT KEHYKSET
AINUTLAATUISELLE,
UNOHTUMATTOMALLE ELÄMYSLOMALLE.
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FERIA-HERKKUVIIKOT
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FERIA-HERKKUVIIKOT
LIITTYVÄT

FERIA-TEEMAKUUKAUSIIN
JA NE
TOTEUTETAAN MAAKUNNISSA
VIIKOITTAIN
KESKIVIIKOSTA KESKIVIIKKOON
VUODEN YMPÄRI.
FERIA-HERKKUVIIKOT
TEKEVÄT TUNNETUKSI
RUOKAKULTTUURIA,
JONKA TUNNUKSIA OVAT

PUHTAUS JA TUOREUS,
MAUKKUUS JA MONIPUOLISUUS,
RAVITSEVUUS JA TERVEELLISYYS,
EETTISYYS.
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FERIA-HERKKUVIIKOT

•

Edistävät maakuntien ruokakulttuuria.

•

Tuovat esille tuoreiden, ensiluokkaisten ruoka-aineiden
monipuoliset, kulinaariset ja
terveydelliset mahdollisuudet.

•

Ohjaavat matkailijaa valitsemaan
lomakohteen kulloistenkin
mielitekojen mukaan.

•

Muistuttavat jälkeenkin päin
lomasta ja makuelämyksistä
mukaan saatujen valmistusohjeiden muodossa.

NOSTAVAT KUNNIAAN
GASTRONOMIAN PERUSTAN –
PUHTAAN LUOMURUOAN –
HERKULLISEN LÄHILUOMUN.

141

FERIA-HERKKUVIIKKOJEN
TEEMA-AIHEET PERUSTUVAT
KOTOISIIN RUOKA-AINEISIIMME
SEKÄ
KALENTERIIN YMPÄRI VUODEN SIJOITTUVIIN
PERINTEISIIN PYHIIN JA JUHLIIN.

TEEMAVIIKOT
•

kaikki perunasta – leivästä evästä

•

maidosta makuja – sienistä herkkuja

•

täydellinen muna – maittava muikku

•

mieletön mämmi – marjojen aromi

•

sadonkorjuun runsaus

•
•
•

tervetullut vihannesviikko
pyhien juha-ateriat
perinteiset talkooruoat

•

puhdistavat pirtelöt

•

koko kylän hääjuhlat jne.

AVAAVAT PORTTEJA
ELÄMYKSELLISIIN MAKUNAUTINTOIHIN,
JOIDEN TUNNELMAT
MATKAILIJA HALUAA KOKEA
YHÄ UUDELLEEN.
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FERIA-ULKOUIMALA
FERIA-NELIAPILA

FERIA
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SUOMEN KUNTIEN KÄYTTÖÖN
FERIA-ULKOUIMALA
FERIA-NELIAPILA – FERIA FOURLEAF
ON

USEASSA TAPAUKSESSA
TOIMIVA JA ELÄMYKSELLINEN
EKOLOGINEN VAIHTOEHTO
SISÄUIMALALLE
FERIA-ULKOUIMALA ON
•

täytetty luonnon
meri-, järvi- tai jokivedellä

•

puhdistettu biologisesti ja
bioelektronisesti ilman kemikaaleja

•

lämmitetty aurinkoenergialla

•

ympäröity puisilla aurinkoterasseilla,
lasikatoksilla ja -tuuliseinämillä

•

varustettu saunoilla ja suihkuilla

FERIA-ULKOUIMALA ON
RAKENNUS- JA KÄYTTÖKUSTANNUKSIA
SEKÄ ENERGIAA SÄÄSTÄVÄ.
SE ON SUOMENKIN ILMASTOON
SOPIVA
KESTÄVÄN KEHITYKSEN RATKAISU.
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SUOMEN MAASEUDUN
MATKAILUVALTTI
FERIA-ULKOUIMALA – FERIA FOURLEAF
TARJOAA

• puhdasta, lämmintä luonnonvettä
• puhdasta, raikasta ulkoilmaa
• liikuntaa ja rentoutumista koko perheelle
• luonnon vehreyttä ja voimaa vesien varsilla
• asumisen ja lomanvieton
mukavuutta ja monipuolisuutta
• lomavieraiden viihtymistä
säästä ja vuodenajasta riippumatta
• nautinnollisen luontoelämyksen
kaikkina vuodenaikoina

FERIA-ULKOUIMALAN ANSIOSTA
SUOMEN UIMAKAUSI VOI KESTÄÄ
JOPA
PÄÄSIÄISESTÄ JOULUUN!
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Myös ihmiset saattavat olla
sukupuuttoon kuoleva laji –
omasta ansiostaan.
Maapallo kyllä jatkaa elämäänsä –
vain asukkaat ovat toiset.
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FERIA-ENERGIA
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ENTÄPÄ JOS – LUOVUUS KANNATTAA

Myönteinen asenteemme kasvattaa
myönteisyyttä. Kun opimme näkemään positiivisia piirteitä ympäristössämme ja tartumme niihin, löydämme jatkuvasti uusia, kehittämisen arvoisia vaihtoehtoja. Se innostaa meitä palkitsevaan ponnisteluun
kohti yhä paranevaa elämänlaatua ja
elinympäristöä. Tuloksena on välitön, kasvava ja jatkuva fyysinen ja
henkinen hyvinvointi, puhdistuva
ympäristö ja uudistuva, voimia antava luonto. Vapautettu luovuus ja ilo
avaavat silmämme mahdollisuuksien
runsaudelle ja sykähdyttäville tulevaisuuden näköaloille. Entäpä jos –
pystymme parantamaan maailmaa!

loin käykin ilmi, että olemme ehkä
löytäneet jotakin uutta, jolla voisi olla arvoa yhteiskunnalle.
Sähköntuotanto on kysymys, joka kiehtoo ja jossa on mahdollisuuksia, uusia ja kokeilemattomia. Niitä
ei pidä heti ensi kuulemalta hylätä.
Kun junaristeilyt Suomessa on kokeiltu ja hyväksi havaittu, VR ehkä
tarttuu tähän uuteen mahdollisuuteen, konepajateollisuus saa uutta
potkua tuotantoonsa ja telakkateollisuuden rinnalle nousee suomalaisen muotoilun uusi ylpeyden aihe –
näyttävien ekologisten risteilyjunien
suunnittelu ja rakentaminen. Juuri
sopivasti muun maailman mielenkiinnon vasta herätessä tähän aiheeseen.
Tämän sähköistetyn rautatieliikenteen osittaisina sähköntuottajina
voivat olla junat – aurinkotuulet – itse. Raskaan junan vauhdissa syntyy
voimakas viima, tuuli, joka voidaan
hyödyntää. Useat, vaunujen katoille
lappeelleen asennetut, litteät, pienikokoiset, aerodynaamisesti kapseloidut roottorit tuottavat sähköä enemmän kuin pieni ilmanvastuksen lisäys
syö sitä.
Tuulen voiman tehostamiseksi

Tottako ajatusleikeistä
Hiljaisten hetkien aikana, television
ulottumattomissa, omassa rauhassamme, voimme antaa ajatustemme
ja mielikuvituksemme vaeltaa omia
teitään ja sallia niiden poiketa tutuilta väyliltä tuntemattomille poluille.
Mitä silloin löydämme? Ehkä ajatuksen, jonka ensin hylkäämme huvittavana, mutta joka ei jätä meitä rauhaan, vaan pulpahtaa pintaan yhä
uudestaan, kunnes tartumme siihen
ja alamme tutkia sitä tarkemmin. Sil149

viima ohjataan roottorin lapoihin
kapselin suppilomaisella aukolla.
Idean toimivuuden tarkistus Keksintösäätiöltä tuotti myönteisen tuloksen; roottori tuottaa sähköä enemmän kuin kuluttaa. Entäpä jos – tässä on yksi uusi ja vaivaton tapa tuottaa sähköä.

kän akun kokoiset taskut, joissa akut
olisivat latautumassa treenin ajan. Ja
sitten lenkin jälkeen ne purettaisiin
keskusyksikköön. Mikä määrä sähköä saataisiinkaan talteen valmentautumisessa maratonille tai hiihtokilpailuun! Entäpä jos – tämä on
kohta ihan totta!

Aivoriihi jatkuu

Valosähköllä tulevaisuus

Koska liike siis tuottaa energiaa, sähköä, eikö silloin olisi mahdollista
tuottaa junan tai auton liikkuvien
osien synnyttämästä liike-energiasta
käyttöenergiaa? Tämähän on jo
vuosikymmeniä tunnettu ja hyödynnetty tekniikka rannekelloissamme.
Lähitulevaisuudessa voisimme ladata suurten akkukennostojen pieniä
osa-akkuja autojen ja kaiken muunkin liikkuvan koneiston ja miksei silloin myös ihmisen liikkumisen avulla.
Liikettä on kaikkialla, liike on energiaa, mutta nyt se on enimmäkseen
hukkaenergiaa. Ilmeisesti auton,
myös bussien ja kuorma-autojen,
pyörät voisivat tuottaa hyvinkin suuren osan matkalla kuluttamastaan
energiasta.
Yhdessä katolle sijoitetun roottorin kanssa sähköntuotto olisi jo huomattava. Tämä katolle sijoitettu,
kapseloitu roottori olisi paljon pienempi kuin esimerkiksi suksiboksi ja
integroitu sähköauton koriin muotoilullisesti huomaamattomasti. Senhän pitäisi onnistua. Eniten tässä tarvitaankin oikeaa asennetta! Kun taas
urheilija tai harrastelija treenaa vaikkapa juosten tai pyöräillen, hänellä
voisi olla lenkkeilyhousujen nilkoissa,
missä liike on suurin, pienet, känny-

Suomalaisen korkeatasoisen tutkimuksen ja tuotekehityksen ansiosta
voisimme lähitulevaisuudessa puhua
valoenergiasta aurinkoenergian sijaan. Tuonnempana mainitun, Uppsalan yliopiston kokeilun innoittamana voisimme jatkaa ajatusta: kuten kasvit yhteyttävät pilviselläkin
säällä, varjossa ja sähkövalossa, olisi
ilmeisesti mahdollista kehittää entistä herkempiä kosteita, lasisia päivänvalopaneeleita, jotka tuottaisivat
energiaa päivänvalon, mutta ehkä
myös kohdistetun, peileillä moninkertaistetun sähkövalon voimalla.
Tässäkin tapauksessa saattaisi sähköntuotto olla -kulutusta suurempi.
Juuri meillä Suomessa on luontaiset
edellytykset kehittää matalan teknologian valoherkkä paneeli, joka toimii riittävästi myös pilvipoudalla, ehkä jopa sähkövalolla.
Otamme siis tässä talteen ja uusiokäytämme osan tuottamastamme
sähkövalosta aivan kuten teemme
nyt hukkalämmön suhteen. Positiivisen tarkastelun tuloksena huomaamme, että mahdollisuudet ovat
rajattomat, kunhan vain kohdistamme ennakkoluulottoman ja innovatiivisen suunnittelun tälle Suomessa
rutiininomaisesti vähätellylle alueel150

ei ongelma ole keinojen puuttumisesssa.

le. Mitkä näkymät avautuvatkaan
esimerkiksi valaisinteollisuudelle: jokainen valaisin itsessään voisi ottaa
talteen luovuttamaansa valoa sisäänrakennetun kennon avulla ja
tuottaa siten kierrätysenergiaa. Tuloksena olisi minimaalisesti sähköä
kuluttava valaisin.

Ongelma on nykyisessä
markkinataloudessa
Ongelma on siinä, että näitä keinoja
ei haluta vielä käyttää. Meillä on lähes sadan vuoden ajan ollut tieto vapaasta energiasta – free energy –
jonka Nikola Tesla kehitti. Hänen
laitteensa ja muistiinpanonsa katosivat, kuten niin monen muunkin tutkijan hänen jälkeensä, ja niin öljyn
voittokulku on saanut esteettä jatkua. Välivaiheena nykyiset aurinkopaneelit ovat tärkeä sähkön tuotantotapa, mutta vapaa energia tulee
jossakin muodossa aivan lähitulevaisuudessa, kun öljynporaus väkisinkin
osoittautuu suhteettoman kalliiksi,
vaivalloiseksi ja vanhanaikaiseksi.
Saammeko uuden, tämän vuosisadan huikean keksinnön, grafeenin
avulla verrattoman tavan ottaa energiaa ympäristöstämme ja valosta?
Onko grafeeni se tulevaisuuden materiaali, joka lopullisesti siirtää ydinvoimalat ja muut dinosaurukset
menneen vuosituhannen puolelle?
Onko rakennuksissa, junissa, auton
koreissa, akuissa ja muissa pienesineissä käytettävä grafeeni-lasi vahvuutensa, läpinäkyvyytensä ja valosähkön tuotannon tehokkuutensa
ansiosta seuraava askel vapaan
energian suuntaan? Tämä vapaa
energia ei tarvitse öljyä, kivihiiltä,
turvetta eikä ydinvoimaa. Se ei
myöskään käytä voimaloita, voimalinjoja, sähköjohtoja – tai sähkölaskuja. Entäpä jos – tämä on kohta
ihan totta!

Voimme uusia onnistumisen
Kymmenessä vuodessa Suomesta
tuli maapallon johtava matkapuhelinmaa. Kuka olisi uskaltautunut ennustamaan siten 80- ja 90-lukujen
taitteessa? Kymmenessä vuodessa
Suomen on mahdollista tehdä sama
temppu energia-alalla. Suomen paperiteollisuuden tulevaisuudessa yhä
pienenevät markkinat voidaan korvata eettisesti ja ekologisesti valoenergian täysin uudella, valtavalla
alueella. Suomalainen high tech
-tutkimus yhdistettynä paikalliseen
low tech -hajatuotantoon on todellinen ratkaisu maapallon energiakysymykseen. Suomi ei enää elä umpiossa, miksi emme seuraisi aikaamme?
Enemmänkin, miksi emme toimisi
edelläkävijöinä? Entäpä jos – tämä
on kohta ihan totta!

Lisäys maaliskuussa 2013
LUPAAVIA NÄKÖALOJA
Edellä kerrottu innovointi on hauskaa ja tuottaa tuloksiakin. Jokainen
ymmärtää kuitenkin, että jos maallikko ilman teknistä koulutusta pystyy mielessään kehittämään keinon,
jolla tuotetaan energiaa ja jonka
Keksintösäätiö vahvistaa toimivaksi,
151

Markkinavoimat määräävät!
Missä ovat markkinavoimat?
Minä olen markkinavoima,
Sinä olet markkinavoima.
Tuotteen valmistus loppuu,
kun sitä ei osteta.
Sinä ja minä määräämme,
minkälaisia tuotteita valmistetaan.
Me voimme päättää –
me päätämme
kehityksen kulusta.
Se on todella totta.
Pidä se mielessäsi
jokaisella ostosmatkalla.
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MUUTOS KOHTI EKOEETTISTÄ
MARKKINATALOUTTA

Voisiko olla olemassa ekoeettistä
markkinataloutta? Minkälaista se
olisi ja miten se kilpailisi? Mistä tämä
muutos voisi alkaa? Nämä ovat uusia kysymyksiä kaikille nykyisen järjestelmän kannattajille, mutta myös
sen vastustajille. Muutos on haaste.
Se on kätketty mahdollisuus.

yhä suuremmaksi, vaan olemassa
olevan, viimeisimmän tiedon valossa
rehellisesti ja objektiivisesti paneutua
uhkaaviltakin tuntuviin tosiasioihin
ja kääntää ne menestystekijöiksi, kilpailuvalteiksi, joiden pohjalta voi kehittyä kaukonäköisesti ja vastuullisesti.

Muutoksessa on aina
menestyksen siemen

Globaalietiikka markkinatalouden vastavoimaksi

Tunnusomaista ekoeettiselle markkinataloudelle on, että siinä yhdistyvät:
• Oivaltava, tulevaisuuden trendit
tunnistava liikeajattelu.
• Yritystoiminnan terveyttä ja
ympäristöä säästävä ja hoitava
vaikutus.
• Avoimet ja eettiset kestävän kehityksen toimintaperiaatteet.
• Työllistävä, tukea antava, ekologinen kehitysyhteistyö.

Markkinatalous on neutraali voima,
jonka laadun määrää nyt yksi ainoa
suure, ja se on raha: hinta, kate,
voitto ja kasvu. Siksi se on negatiivisesti toimiva voima. Me kuluttajina
olemme hyväksyneet tämän käytännön. Olemme olleet mukana luomassa sitä. Markkinat ovat halukkaasti vastanneet odotuksiimme,
ohjanneet meitä. Nykyinen markkinatalous on syntynyt puoliksi kuluttajien ja puoliksi tuottajien toiminnasta. Kun markkinatalouden määräävänä voimana on eettisyys, globaalietiikka, tämä sama voima toimii
positiivisesti – yhtä tehokkaana.
Meillä kuluttajilla on valta muuttaa
se. Myös globalisaatio on silloin siunaus maapallolle. Samoin kuin televisio ja internet voisivat sitä paljon

Tämä uuden aallon markkinavoimien neliapila tuo taatun menestyksen
niin pienille kuin suurillekin yrityksille. Se menestyksen siemen löytyy
vain luovuudella ja avoimuudella.
Menestyvän yrityksen tarkoitus ei
ole hinnalla millä hyvänsä kasvaa
155

vitaan jatkossakin, mutta vain murto-osa nykyisestä. Nyt tarvitaan uusia tuotteita, jotka säästävät metsiämme.
Rakennusalalla jätepuumassasta
ja muista luonnon nopeasti uusiutuvista materiaaleista (paju, kaisla,
nokkonen, hamppu, olki, pellava,
villa) valmistetut, myrkyttömät, eristävät ja hengittävät sisustuslevypohjat lähikkörakentamiseen ovat uutta
ekologisen elinsyklin tuotantoa, joka
ottaa huomioon ympäristön ja hoitaa sitä. Alalla kuin alalla pätevät samat menestymisen merkit: intuitio,
luovuus, muutosvalmius, joustavuus, nopeus, aitous, eettisyys ja
ekologisuus. Tärkeämpää kuin olla
suurin on olla edistyksellisin.

enemmän olla. Jos tuotteita ei osteta, niitä ei myöskään valmisteta.
Markkinavoimat syntyvät ja kasvavat yksilöiden ostopäätöksistä, sillä
markkinatalous tuottaa vain sitä, mitä asiakkaat ostavat.
Meidän on oltava valveutuneita
ja vaadittava haluamaamme. Emme
saa tyytyä tarjottuun. Meidän linjamme pitää kestää. Esimerkkinä
tästä ovat matkapuhelinmarkkinat.
Me kaikki tiedämme, että kännyköiden säteilymäärä on liian korkea ihmisen aivoille ja että se todistetusti
aiheuttaa aivokasvaimia ja -syöpää.
Yksikään valmistaja ei halua ilmoittaa säteilylukuja. Vielä vähemmän
kukaan uskaltaa käyttää niitä kilpailuvaltteina. Kaikki tämä siksi, että
me kuluttajat olemme enemmän
kiinnostuneita aivan muista, pinnallisista myyntivalteista. Vasta kun me
vaadimme tietoja julkisiksi ja teemme ostopäätöksemme näiden tietojen perusteella, saamme turvallisemmat ja terveellisemmät kännykät – ja
televisiot sekä tietokoneet – käyttöömme.

Talouselämässäkin
tarvitaan tilannetajua
Tulevaisuutta on helpompi rakentaa
kuin ennustaa. Sitä voidaan rakentaa määrätietoisesti kestävän kehityksen näyttämään suuntaan ja ajan
merkit huomioiden. Varteenotettavia näkökohtia ovat jo nyt ympärillämme tuntuvat tulevaisuuden signaalit. Kestävä kehitys johtaa loogisesti seuraavaan:
• Lähitulevaisuudessa – tavaroiden kysyntä pienenee, uusien
innovatiivisten palvelumuotojen
kysyntä kasvaa. Liika tavara
ahdistaa ja aika on – terveyden
ohella – arvokkain omaisuutemme.
• Lähitulevaisuudessa – kertakäyttötavaraa ei haluta.
Rakennusten elinikä on vähintään 200 vuotta.

Menestyjän tunnusmerkit
Moni ala, etenkin Suomelle tärkeä
paperiteollisuus, joutuu uusiutumaan. Julkaisu- ja painoalan lähivuosien uuden suunnan kehitys
näyttää paperituotannon tien sen oikeassa, karussa valossa. Kaadetuista
metsistä saastuttavan tuotantoprosessin kautta päivän tai viikon kestävään huippuhetkeen ja sen jälkeen
jätteeksi, parhaassa tapauksessa uusiokäyttöön. Metsät ansaitsevat arvokkaamman kohtalon. Paperia tar156

Huonekalujen elinikä on vähintään 100 vuotta.
Perusvaatetuksen elinikä on vähintään 10 vuotta.
Pienkoneitten ja teknologian
elinikä on vähintään 10 vuotta;
sen jälkeen ne kierrätetään täydellisesti.
Uusia kaivoksia ei perusteta
enää.
• Lähitulevaisuudessa – ihmiset
matkustavat enemmän. Tavarat
matkustavat vähemmän. Lähituotanto paikallisena, ulkoistettuna tai franchising-toimintana
vähentää ratkaisevasti raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetusta,
liikennettä ja saasteita. Sesonkiruoka-aineet nousevat taas
arvoon; gourmet-matkoilla niitä
matkustetaan nauttimaan tuoreina paikan päällä.
• Lähitulevaisuudessa – lentokoneita käytetään enimmäkseen
vain mannertenväliseen liikenteeseen valtamerten ylityksissä.
Aurinkotuulet, ekojunat, ovat
elämyksellinen, rentouttava ja
riittävän nopea kulkutapa, sillä
henkilökohtaiset ja yritysten
yhteydet sekä maitten väliset
palaverit hoidetaan uudella
teknologialla. Täsmäturismi ja
junaristeilyt yhdistävät sopivasti
työ- ja lomamatkat.
• Lähitulevaisuudessa – tietokone
kuuluu työpaikalle. Kotona halutaan rentoutua ja panostetaan
perheen yhteiseen, kolmiulotteiseen televisioon. Vain tarkoin
valitut kirjat ja upeat kuvateokset hankitaan kodin kirjahyllyyn.

Metsien säästämiseksi mainokset, lehdet ja romaanit luetaan
tv-ruudulta.

Suomen kartta
muuttuu ratkaisevasti
• Lähitulevaisuudessa – Suomen
tulevaisuus tehdään Suomen
maaseudulla. Semiurbaanit
FeriaLähiköt ovat uusi, psykologisesti perusteltu kestävän
kehityksen asumismuoto. Siinä
toteutuu myös uuden vuosituhannen kestävä trendi, lähifilosofia.
• Lähitulevaisuudessa – liikenne
Suomesta Eurooppaan kulkee
rautateitse Pietarin ja Baltian
maiden kautta. Aasiaan se
kulkee Pietarin ja Moskovan
kautta. Lappi ja Itä-Suomi vaurastuvat junaristeilyjen, luonto-,
terveys- ja kulttuurimatkailun
sekä tuotantopiirien käsityön
ja käsityötuotannon ansiosta.
Helsinkiä ja Etelä-Suomea pelastetaan muuttorynnistyksen ja tehorakentamisen jäljiltä. Suomen
ekologisen talousalueen painopiste siirtyy Kaakkois-Suomeen
mannerrautatien läheisyyteen,
pois tulva-alueilta.
• Lähitulevaisuudessa – pysyvät
yhteisöt, kylät ja kaupungit
rakennetaan kauemmaksi vesiteistä. Koska lisääntyvät tulvat
ja muut luonnonmullistukset
aiheuttavat suurimman hävityksen vesien äärellä, rannat rauhoitetaan yhteiseen, paikalliseen
virkistyskäyttöön sekä kansainväliseen luontomatkailuun.
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• Lähitulevaisuudessa – ekorakentamisessa ja -asumisessa huomioidaan lähifilosofia. Rakennetun
ympäristön kestävyys, omavaraisenergia, puutarhapalstojen
lähiluomutuotanto, paikalliset
rakennusmateriaalit, lähityö,
lähipalvelut, lähiliikenne, kodin
pitkäaikainen vuokrausmahdollisuus luotettavalta vuokranantajalta, esteettömyys, yhteisöllisyys
ja luontoyhteys ovat perusnäkökohtia.
• Lähitulevaisuudessa – energialääketiede ja bioelektroniikka
antavat täysin uuden ulottuvuuden terveyden ylläpitämiseen.
Lääkkeiden käyttö loppuu lähes
kokonaan. Tuoreen ja puhtaan
lähiluomun, superruokien sekä
yrttien, mausteiden, entsyymien, aminohappojen ja aluksi
vielä lisäravinteiden vaikutus
ymmärretään yhä tärkeämmäksi. Paraneminen tapahtuu
myös mietiskelyn, valon, veden,
värien, äänen, kivien, magneettien, homeopatian, kukkatippojen, solumineraalien ja kaiken
elollisen ominaisvärähtelyjen
avulla. Kun ymmärrämme puhtaiden, myrkyttömien elintapojen merkityksen ja sen, miten
sairaudet syntyvät, löydämme
myös keinot auttaa kehitysmaita
niiden sairauksissa.
• Lähitulevaisuudessa – ihmiset
voivat valita työnsä taipumustensa ja mielensä mukaan.
Vaihtelevaa, mielekästä, ekologista lähityötä on tarjolla yllin
kyllin. Kenenkään ei tarvitse

tehdä epäeettistä työtä vain
saadakseen elantonsa. Luontoa
ei myöskään tarvitse uhrata toimeentulon takia.
• Lähitulevaisuudessa – valosähkö on halpaa energiaa. Tämä
energia on ehtymätön ja sitä
tuotetaan paikallisesti joka puolella. Ylimäärä myydään valtakunnalliseen verkkoon. Ihmiset
matkustavat enemmän, koska
teemalliset junaristeilyt ovat elämyksellisiä, esteettömiä, edullisia
ja avartavia. Vieraiden kulttuureiden tuntemus ja ymmärtäminen kasvavat.

Lähitulevaisuudessa –
paljon on toisin
• Lähitulevaisuudessa – Suomen
suurteollisuus ja hallitus voivat
kysyä toisiltaan, minne myydään ympäristöä uhkaavilla,
vahingoittavilla ja tuhoavilla
tavoilla tuotetut kvasiekologiset
tuotteet, kuten ydinsähkö tai
luomusokeri, kun kukaan ei niitä
halua. Koska ekotuotteita ja
luomuruokaa tulee tarjolle yhä
runsaammin ja kuluttajien ympäristötietoisuus ja avoimuuden
vaatimus kasvavat päivä päivältä, tämän päivän tuotteet eivät
enää kelpaa kenellekään.
• Lähitulevaisuudessa – asuinlähiköt, 2x6 tunnin työaika,
verouudistus, täystyöllisyys,
tuotanto- ja palvelupiirit, maahanmuuttajien panos yhteisöllisyyteen sekä lähiluomulla ja nowaohjelmalla saavutettu terveys
tavoittavat kaikki kansalaiset.
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Hyvinvoinnin renkaat laajenevat
lapsista ja nuorista senioreihin
saakka.
• Lähitulevaisuudessa – Pohjoismaat ja Baltian maat muodostavat Suomen aloitteesta Nordic
Feria Groupin. Tämä ekoeettinen ryhmä on EU:n pohjoinen
voimavara, joka tukee kummimaittensa kehitystä ja vetää mukaansa muutkin EU-maat uuden
aallon ekoeettisen markkinata-

louden – globaalietiikan – tielle.
Maapallon luonnolla kuten ihmiskehollakin on ainutlaatuinen, itsekorjaava kyky, kun se vain saa tilaisuuden paranemiseen. Viime vuosisadan sotien, tuhojen ja saastuttamisen jälkeen on aika auttaa planeettaamme toipumaan. FeriaStrategian, globaalietiikan, nowatuotannon
ja kansalaisten neljännen sektorin
avulla se on nyt mahdollista.
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Meidän tulisi aina muistaa,
että tämän päivän tieto
on vain tämän päivän – ei huomisen.
Huominen tuo tullessaan
uusia paloja siitä totuudesta,
jolle me maailmankuvaamme rakennamme.
Tieto vanhenee
ja hylätään aikansa eläneenä –
vain totuus säilyy – ja lopulta voittaa.
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Kun luovumme vanhasta–
käsityksistä, tottumuksista, tiedosta, teorioista –
teemme tilaa uusille, raikkaille ajatuksille, ideoille.
Jos muutos edellyttää Sinua
vaihtamaan ammattia, yrityksesi tuotevalikoimaa –
jopa alaa –
voita pelko ja näe siinä tilaisuus
uuteen, suurempaan menestykseen – onnenpotku.
Muutos on aina mahdollisuus –
tervehdi muutosta ilolla.
Siinä on kätkettynä lupaus, uuden alun siemen,
jonka sinun asenteesi ja luovuutesi saavat
juurtumaan, kasvamaan ja voimistumaan.
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Totuus terveydestä
on niin yksinkertainen,
että ihmisten on vaikea uskoa sitä.
Terveys kulkee käsikädessä
mielen ja kehon puhdistumisen kanssa.
Puhdas mieli
puhdistaa ja parantaa myös kehon.
Suru, huoli, kiukku, vanhat asiat,
viha, katkeruus, stressi, pelko,
kärsimättömyys, kateus, ahneus
ovat kaikki myös saasteita keholle.
Sisäerityksen kautta
ne ruokkivat elimistöä väärällä tavalla
ja vaikka keho olisi puhdas
fyysisistä saasteista,
vaikuttavat nämä tunteet
aivan kuten ulkoapäin tulevat saasteet.
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Siksi voidaankin sanoa, että
kaikki sairaudet alkavat ajatuksistamme.
Mielemme tila on perimmäinen syy
sairauden ilmenemiseen.
Elimistömme reagoi mielemme tilaan
ja ilmentää sitä fyysisinä vastaavuuksina
– alttiudella saasteille, loisille,
onnettomuuksille, vaivoille, sairauksille.
Toisaalta taas kehon puhtaus
edesauttaa mielen tasapainoa
ja myönteistä ajattelua.
Vuorovaikutus mielen ja kehon välillä
on jokahetkistä ja jatkuvaa.
Siksi myös ilo on niin parantavaa.
Ilo, nauru, huumori, ystävyys,
usko, toivo, rakkaus,
kiitollisuus, myönteisyys, anteeksianto,
musiikki, taide, värit, kauneus,
luonto, lepo, uni, tasapaino.
Kehomme on avoin kirja
sille, joka osaa sitä lukea –
oikealle parantajalle, oikealle auttajalle,
oikealle uuden aikakauden lääkärille.
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INNOVATIIVISTA HIENOSÄÄTÖÄ
TERVEYDENHUOLTOON

palstat eivät riitä palvelemaan kaikkia. Jokaisella on yksityiset ongelmansa ja ikiomat kysymyksensä. Lisäksi on nykyisestä terveysmainosja tietotulvasta ehdittävä ja osattava
poimia olennainen ja luotettava.
Tässä tilanteessa kaivataan pientä,
mutta käänteentekevää hienosäätöä, joka johtaa meidät terveelliseen
vallankumoukseen.

Tällä hetkellä kaikki tahot ovat jo yhtä mieltä siitä, että terveydenhuoltoon kaivataan uusia keinoja. Terveydenhoitoon käytetyt varat ovat
epäsuhteessa tulokseen. Toisaalta
työttömyys, toisaalta henkilökunnan
puute, kiire ja jaksaminen ovat ristiriitaisia ongelmia. Terveydenhuollon
järjestelmä on kuitenkin maassamme kattava, korkeatasoinen ja hyvin
organisoitu. Tarvitaan vain pieniä,
mutta olennaisia muutoksia, että tulos olisi kansainvälisestikin uraauurtava.

Pienistä lisäyksistä
suuret parannukset
Saavuttaaksemme tämän uuden terveyden tason ovat seuraavat neljä
peruselementtiä tarpeen:
• Koko maan kattava, kaikki kansalaiset tavoittava hoitojärjestelmä eli nykyinen terveyskeskujärjestelmämme.
• Uuden terveydenhoidon vastaanottopiste kussakin terveyskeskuksessa, nowaklinikka.
• Henkilökohtaisen terveystaidon
ja -tiedon ohjaaja vähitellen
jokaiselle kansalaiselle, nowatrainer.
• Kroonisten sairauksien ja vaivojen uudenlainen ennaltaehkäisy
ja hoito, nowasanatoriot.

Jokapäiväinen terveytemme
Asenteemme vanhenemiseen on
muuttumassa. Alamme oivaltaa, että ikääntyminen ei välttämättä olekaan yhtä kuin raihnaisuus. Kiinnostuksemme terveyden hoitamiseen
alkaa lisääntyä. Naiset haluavat säilyttää nuorekkaan ulkomuotonsa ja
elinvoimansa. Miehetkin alkavat vähin äänin vaalia omaa fyysistä olemustaan. Toistaiseksi yksilölliset tietomme terveyden säilyttämisestä
ovat hyvin vaihtelevat. Terveyskaupat ja lehtien artikkelit antavat monipuolista, mutta melko sirpaleista
tietoa. Lehtien kysymys- ja vastaus170

nä. Kun pieniä vaivoja ilmenee, kuittaamme ne parilla pillerillä ja jatkamme eteenpäin. Vähän suuremmatkin
vaivat sivuutetaan ja niihin sopeudutaan, totutaankin. Lapsuudessa kokemamme täydellinen terveys unohtuu ja pidämme olotilaamme normaalina. Urhea on se mies, joka jatkaa hammasta purren; lääkärille ei
mennä turhan takia ja myöhemmin
ei oikein uskalletakaan.
Kehon ikääntyminen tapahtuu
hyvin huomaamatta. Se alkaa niin
aikaisin – parinkymmenen vuoden
iässä – että emme osaa kuvitella jo
meneillään olevaa muutosprosessia.
Keho mukautuu elämäntapoihimme, mutta vetää niistä omat johtopäätöksensä ja muuttuu. Tuntemamme oireet ovat merkkejä tapahtuvasta. Kehomme on käsittämättömän hienojakoisesti toimiva
kokonaisuus. Sillä on täydellinen itsekorjaava kyky, jos se saa siihen tilaisuuden. Kahdessa vuodessa kehomme on täysin uusiutunut. Vain
ajatuksemme ja piintyneet elintapamme estävät paranemisemme.
Käymme kuussa, siirrämme sydämiä, kloonaamme eläimiä ja manipuloimme geenejä, mutta ihmisen
monitasoinen kokonaisuus on meille
vielä monilta osin tuntematon.
Ihmiskehon polttoaineina toimivat ravinto, vesi, ilma, uni, ajatukset
ja sähkö. Jos tankkaamme autoon
huonoa polttoainetta, moottori käy
epätasaisesti. Miksi oletamme, että
kehomme voisi toimia moitteettomasti, vaikka polttoaineet ovat huonolaatuiset ja riittämättömät. Vertausta autoista voisi jatkaa pitem-

Nämä lisäykset julkiseen terveydenhuoltojärjestelmäämme ovat avainkohta, joka jo muutaman vuoden
kuluessa ratkaisevasti parantaa kaikkien ikäluokkien terveydentilaa. Koko maan kattava terveyskeskusverkostomme on jo kaikkien ulottuvilla.
Uuden terveydenhoidon kiinnekohdaksi tarkoitetut nowaklinikat tarvitsevat ainoastaan erillisen huoneen
välineineen terveyskeskuksissa sekä
kaksi kuuden tunnin jaksoissa työskentelevää nowatraineria. Tämän lisäksi, ja tämä on koko uuden järjestelmän perusta: tarvitsemme mahdollisimman pian jokaiselle kouluiän
saavuttaneelle kansalaiselle henkilökohtaisen nowatrainerin. Alle kouluikäisillä lapsilla on huoltajansa
kanssa yhteinen nowatrainer.
Tässä järjestelyssä yhdistyvät julkisen ja yksityisen terveydenhoidon
palvelut. Nowatrainer on palvelupiiriin kuuluva, erikoiskurssien kautta
työhönsä pätevöitynyt, terveydenhoidon perustiedot omaava henkilö.
Hän toimii itsenäisesti, mutta yhteistyössä oman palvelupiirinsä ja paikallisen terveyskeskuksen kanssa.
Yksityiset nowasanatoriot on tarkoitettu ”täyshuoltoon”, jota tarvitaan
kehon puhdistamisessa, uupumuksessa, vaikeammin selvitettävissä,
kroonisissa vaivoissa, masennuksessa sekä sairauksista ja leikkauksista
toipumisessa ja niiden jälkihoidossa.

Unohtunut terveyden taso ja
tarvittava asennemuutos
Terveenä ollessamme emme kiinnitä
huomiota kehomme toimintaan,
vaan pidämme sitä itsestään selvä171

Emme ole vielä nähneet yhtäkään
vanhusta, joka olisi elänyt elämänsä
tämän periaatteen mukaan. Koko
ihmiskunnan historiassa tämän päivän sukupolvet ovat ensimmäiset,
joilla on tarpeeksi tietoa, taitoja ja
tekniikkaa sekä tilaisuus kokea tulevaisuuden normaali, terve, pitkä elämänkaari. Eikä tämä terve elämänkaari ole tavoittelemisen arvoinen
vain omaksi iloksemme. Kaikki
omaksumamme kokemus, viisaus ja
toivottavasti myös henkisyyden kasvu ovat avuksi nuoremmille sukupolville. Voimme auttaa heitä ja huolehtimalla omasta terveydestämme
voimme myös välttyä joutumasta
taakaksi omille jälkeläisillemme.
Tänä päivänä emme todellakaan
tiedä, mihin ihmiskeho pystyy, jos sitä hoidetaan kokonaisuutena puhtailla polttoaineilla. Luultavasti lähisukupolvien 60-vuotias ”eläkeläinen” on vasta elämäntiensä puolivälissä – parhaan elämänvaiheensa
kynnyksellä. Se riippuu kuitenkin
omasta itsestämme ja elämisestämme. Tarvitaan huolellisuutta, mielenkiintoa, sitkeyttä ja paljon omakohtaista tietoa – täysin uutta asennetta
terveyteen ja elämiseen. Tämän uuden tiedon ja asenteen saavuttamisessa meillä on, jokaisella, apuna
henkilökohtainen nowatrainer. Tämä uusi ammattikunta tekee mahdolliseksi uuden terveyden hoidon ja
asenteen yhdistämisen arkipäivän
elämäämme. Tunnin tapaaminen,
keskustelu, tilannekatsaus, itsehoidon ohjeet kerran kuussa sekä viikoittaiset sähköpostit tai puhelinkeskustelut oman nowatrainerin kanssa

mälle. Autokin voidaan ajaa loppuun muutamassa vuodessa. Moottori, kori ja sisustus kelpaavat vain
romuttamoon. Toisaalta näemme
joskus vuosikymmeniä vanhoja loistoyksilöitä, jotka huolellisen hoidon
ansiosta ovat kunnoltaan uuden veroisia – vähän ikääntyneitä, mutta sitäkin mielenkiintoisempia.

On siirryttävä talviajasta
kesäaikaan – askel eteenpäin
Terveyden uuden tason, terveen,
aktiivisen ikääntymisen ja pitkän,
kypsän elämänkaaren saavuttamiseen tarvitaan täydellistä asennemuutosta – ajattelutavan täyskäännöstä. Niin kauan kuin keskitymme
sairauksien parantamiseen, kuljemme koko ajan askeleen jäljessä emmekä siksi saavuta tavoittelemaamme – kestävää terveyttä. Nykyisen
lääketieteen tekninen suoritustaso
on ihailtava, ja tarvitsemme sitä
akuuteissa leikkauksissa, onnettomuuksissa ja synnynnäisissä vioissa.
Saadaksemme etumatkaa krooniseen sairastamiseen meidän on keskityttävä jokapäiväisen terveyden
säilyttämiseen. Siihen tarvitsemme
tietoa; jo lapsesta alkaen meidän on
opittava huolehtimaan kehomme
tarpeista ja tunnistamaan sen antamat merkit.
Terveys on ansaittava jokaisena
päivänä. Vain silloin voimme odottaa säilyttävämme kehon, mielen ja
ajatuksenkulun moitteettoman toimivuuden koko pitkän elämän ajan.
Tähän tavanomaiselta tuntuvaan
ajatukseen kätkeytyy suurempi totuus kuin osaamme aavistaakaan.
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opettavat meille uutta asennetta ja
antavat tarvitsemaamme uudistuvaa
tietoa. Pitkäaikainen, jatkuva nowasuhde on antoisa, luottamuksellinen
ja monipuolinen.
Yhteistyön tuloksena saamme
kokea terveellisen vallankumouksen
– kehon, mielen, hengen ja kokemuksen upean yhdistymisen terveessä, tasapainoisessa ja kypsässä
elämässä. Tässä meillä on tavoittelemisen arvoinen, ennenkokematon,
mutta täysin mahdollinen, uusi todellisuus, kolmannen vuosituhannen
pitkän linjan terveyden taso, bis
hundertundzwanzig – sataankahteenkymmeneen saakka!

kulut köyhdyttävät sekä potilaita että yhteiskuntaa. Pelottavassa määrin
lisääntyneet lasten leukemiatapaukset ja aikuisten erilaiset, epidemianomaiset syövät ovat selvä
merkki siitä, että jokapäiväiset määrät kaikkia kemikaaleja, joita elimistömme ei ole tarkoitettukaan käsittelemään, ovat ylittämässä ihmisen
kestokyvyn rajat.

Terve tulevaisuus
Minkälainen on tulevaisuutemme
terveemmässä maailmassa? Minkälaiseksi haluamme sen? Feria-palapelin paloista koottuna se voisi olla
seuraavanlainen:
• Ruoka on joko biodynaamista tai
luomulaatua, aina lähiluomua.
• Luomuruoan ansiosta myös
GMO-elintarvikkeista ja säteilytyksestä aiheutuvat terveyshaitat jäävät pois. Mikroaaltouunit
eivät myöskään ole enää käytössä.
• Ruoka on tuoretta ja täysipainoista ravintoa.
• Yrttejä, vihanneksia, hedelmiä
ja marjoja kasvatetaan pelloilla
ja puutarhoissa ja kuivatetaan
auringossa talven varalle. Pakastimia käytetään vähemmän, sillä
kuivattamalla säilyvät ravintoaineet paremmin.
• Alkoholittomia luomuviinejä
ilman sokeria valmistetaan ruoan
kanssa nautittaviksi myös kotimaisista marjoista ja hedelmistä.
• Maat ja vesistöt puhdistuvat
luomuviljelyn ansiosta.
• Sairaudet alkavat vähentyä, kun
opimme hoitamaan kehoamme

Lisäys helmikuussa 2013
SAIRAUDENHOIDOSTA
TERVEYDENHUOLTOON
Nowatrainerit, jotka ovat perehtyneet muun muassa homeopatian ja
funktionaalisen lääketieteen alueisiin, kartoittavat asiakkaansa tilan ja
tilanteen ja voivat opastaa häntä oikean ravinnon ja lisäravinteiden käytössä. Kaikkiin kehon ongelmiin on
olemassa luonnollinen ratkaisu ja
luontainen parannuskeino. Kun
saamme etumatkaa sairastamiseen,
saamme etumatkaa terveyden tiellä.
Kalliiden lääkkeiden käyttö vähenee.
Löydämme vähitellen terveyden
lähteille, puhtaaseen elämään.
Voimme parantua ilman vahingollisia kemikaaleja ja ilman niitä taloudellisia uhrauksia, jotka syntyvät
reseptilääkkeiden käytöstä. Sairaus173

oikein.
• Osa sairaaloista tyhjenee ja tiloja
voidaan käyttää terveysmatkailun asiakkaiden hoitotiloiksi ja
tarpeisiin.
• Maan kattavaa nowatrainerien
verkostoa aletaan kurssittaa
opastamaan ihmisiä puhdistumisessa, ravinnossa ja itsehoidossa.
Aluksi tarvitaan noin 50 000
henkeä ympäri maata, myöhemmin toiset 50 000.
• Nowatrainerit ohjaavat asiakkaansa tarvittaessa fyysisiä ja
psyykkisiä hoitoja antavien terapeuttien luo.
• Uuden polven monipuolisesti kouluttautuneet lääkärit ja
vanhat, koulutustaan täydentäneet lääkärit yhteistyössä nowatrainereiden kanssa opastavat
ihmisiä ravinnon, yrttien, lisäravinteiden ja hoitojen käytössä.
• Internetiin, kaikkien ulottuville
on kerätty päivitetty tietokanta
yrteistä, mausteista, ravinteista
ja ruoka-aineista sekä niiden parantavista vaikutuksista.
• Internetistä löytyy myös leasingja myyntipalvelu kaikille kotihoidoissa käytettäville laitteille ja
opastus niillä tehtäviin itsehoitoihin.
• Rokotuksia ei enää haluta,
ihmiset huolehtivat immuunipuolustuksensa tilasta ja harva
ylipäänsä sairastuu, kun vanhat
vaivat on korjattu ja kansalaisten
tiedon taso kasvaa.
• Yhteiskunnan sairaanhoitokustannukset laskevat hämmästyttävästi.

• Uuden ajan terveydenhuollon
kulut ovat vain murto-osa aikaisemmasta; lääkäreiden ja
nowatrainerien palkkiot ovat
arvonlisäverottomia, ja Kela
korvaa niistä kohtuullisen osan.
Lääkkeiden käyttö loppuu vähitellen kokonaan. Täysipainoisen
ravinnon ansiosta myös lisäravinteiden käyttö vähenee välttämättömiin.
• Masennus, alkoholismi, aggressiivisuus, väkivalta ja rikollisuus
vähenevät, sillä kehon puhtaus,
ravinto ja elinolosuhteet tasapainottavat ihmisten mieliä.
Mielekäs, innostava työ purkaa
energian positiivisesti.
• Verotusta voidaan alentaa, sillä
suurin osa väestöstä on työkykyistä eikä työttömiä enää ole.
Rakennetyöttömyys on poistunut tupapiirien toiminnan levitessä kaikille aloille. Siksi myös
Kelan merkitys pienenee.
• Sairaanhoidosta ja lääkkeiden
käytön loppumisesta ylijäävät
varat valtio käyttää lähikköjen
rakentamiseen.
• Semiurbaanit lähiköt ja niiden
vuokra-asunnot ovat uusi kestotrendi.
• Lähikköasumisen ansiosta kaikilla ihmisillä on koti ja mieleisensä
työ.
• Suurteollisuuden kutistuessa ja
tupapiiriverkostojen ja mikroyritysten lukumäärän kasvaessa
ammattiliittojen merkitys muuttuu ja ne miettivät toimintansa
perusteet uudelleen. Monet
vaihtavat alaa.
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• Maaseudun asukkaat työskentelevät terveys- ja luontomatkailun parissa, lähikköpalveluissa,
nowatrainereina, terapeutteina,
pienten maatilojen pitäjinä, lähiluomun tuottajina ja vapaissa
käsityö- ja taideammateissa.
Erilaiset, päivitetyt tietokannat
nopeuttavat kaikkien työtä.
• Pienet maatilat tuottavat
lehmän-, vuohen- ja lampaanmaitoa sekä niistä valmistettuja,
kuumentamattomia maitotuotteita sekä kananmunia.
• Niitä varten, jotka vielä syövät
leipätuotteita, viljellään spelttiä,
alkuvehnää, joka ei aiheuta riippuvuutta kuten nykyinen jalostettu vehnä.
• Sokeria ei kukaan enää käytä,
sen sijaan lämmittämätöntä
luomuhunajaa ja muita mehiläistuotteita nautitaan runsaasti,
myös lääkitsemiseen. Mehiläistarhaus on siksi entistä tärkeämpää, kun taas sokerituotannon
kaikki osa-alueet vaihtuvat
muihin, terveellisempiin aloihin.
• Liha on tarkoitettu kuuriluontoisesti vain lääkkeeksi, esimerkiksi
onnettomuuksien uhreille, ja
silloin raakana. Proteiini saadaan
uusista pastöroimattomista maitotuotteista, kananmunista, pavuista, pähkinöistä, manteleista
ja siemenistä.
• Monet syövät ruokansa kuumentamattomana superfoodina
tai siirtyvät kokonaan elävälle
ravinnolle. Tässä vaiheessa huomataankin, että ruoka maapallolla tulee riittämään kaikille, sillä

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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tätä täysipainoista ravintoa tarvitaan vain osa aikaisemmasta.
Ravintoarvoltaan alhaista ruokaa
pitää syödä moninkertainen
määrä kuumentamattomaan
verrattuna eikä silloinkaan keho
saa riittävästi kaikkia rakennusaineita pysyäkseen terveenä. Lihominen ja sairaudet ovat looginen
seuraus nykyisestä ravinnostamme. Monet teollisuuden- ja
tuotannonalat ovat vaihtamassa
uusille tuotealueille, koska aikaisempia tuotteita ei enää osteta.
Suuri muutos on siksi käynnissä; monien ammatit vaihtuvat
uusiin.
Ilmapiiri on optimistinen, sillä
kaikki tunnistavat muutoksen
parempaan.
Suurteollisuus katoaa ja korvautuu joustavilla, paikallisilla valmistajilla.
Tuottavuus kasvaa työaikareformin ansiosta ilman stressiä.
Eriarvoistuminen loppuu positiivisten muutosten seurauksena.
Junaristeilyt, myös ulkomaille,
ovat suosittu ja avartava matkustusmuoto.
Sesonkiruokia syödään gourmet-matkoilla eri maissa sen
mukaan kuin hedelmät ja muut
maan antimet kypsyvät.
Ihmiset elävät terveinä ja työteliäinä yhä pitempään, yli satavuotiaiksi.
Eläkepommi on purkautunut
itsestään.
Uusi aikakausi on tuonut työn,
terveyden, puhtauden, tasapainon ja elämänilon kaikille.

nytkin, mutta kuumennettuna ja käsiteltynä siinä ei ole maidon alkuperäistä rasvaa, ravinteita ja entsyymejä. Siksi melkein kaikki maitotuotteet
ovatkin valitettavan arvottomia. Lisäksi joissakin saattaa olla lisättyä sokeria tai makeutusainetta. On muistettava, että syöpä syntyy kemikaaleista, ympäristömyrkyistä sekä kehon happamuudesta ja elää ja kasvaa sokerista.

TosiMaito on kauneusjuoma
Ruoka-aineistamme varsinkin kaksi
aiheuttaa paljon sairauksia. Näitä aineita esiintyy hyvin monessa muodossa ja valmisteessa. Ne ovat pastöroitu maito ja jo aikaisemmin mainittu sokeri. Sokeria lisätään nykyisin
lähes kaikkiin valmisruokiin ja kaikki
tämän päivän maitotuotteet on valmistettu pastöroidusta maidosta.
Kun perusvalmiste on pilattu kuumentamalla, ei mikään siitä valmistettu ruoka voi sen jälkeen olla ravintoarvoltaan hyvää. Homogenointi on jätetty pois luomumaidosta,
mutta kuumennus pilaa tämänkin
maidon. Lisäksi sekään ei ole täysimaitoa. Siksi se, mitä ehdottomasti
tarvitsemme, jos aiomme pysyä terveinä, on kuumentamaton raakamaito, TosiMaito.
Osteoporoosi pysyy kaukana,
hiukset ja kynnet kasvavat kohisten,
rypyt siliävät ilman voiteita, iho on
pehmeä ja silmät loistavat. Sisäelimet saavat kipeästi kaipaamansa
voitelun ja huonelämpöisen maidon
proteiini on helposti sulavassa muodossa. Kleopatrakin säilytti kuulun
kauneutensa kylpemällä aasinmaidossa – eikä se maito ollut pastöroitua. Mikäli TosiMaito ei sovi, ovat
hyviä vaihtoehtoja luonnonjogurtti,
-piimä, -voi ja smetana, joitten avulla pääsee nauttimaan TosiMaidon
parantavista ominaisuuksista.
Jogurtti-banaani-kaakaopirtelönä, hunajan, kanelin tai inkiväärin ja
marjojen kanssa nautittuna jogurtti
on oivallinen ja nopea aamu- tai välipala. Niinhän sitä mainostetaan

Kuka ehtii ensimmäisenä
Maidon pastöroinnin ja sokerin käytön lopettamisen tulisikin olla ensimmäisten ja helposti toteutettavien
muutosten joukossa. Jo niillä toimenpiteillä pääsisimme pitkälle terveyden tiellä. Maidon proteiini on
lähes 80-prosenttisesti kaseiinia, jota
myös käytetään liiman valmistuksessa. Kuumennettuna kaseiini aiheuttaa vähintään ummetusta, mutta
myös muita vakavampia suolisto-sekä allergiaoireita. Se valveutuneiden
kuluttajien kasvava joukko, joka jo
nyt ymmärtää pastöroimattoman
luomumaidon arvon, voisi valita täysipainoisen tuotteen itselleen ja lapsilleen. Nykyisin tämä onnistuu vain
luomumaitotilojen lähellä ja pääkaupunkiseudulla. Mutta pysyäksemme
terveinä ja saadaksemme riittävästi
kuumentamatonta rasvaa, tarvitsemme välttämättä maidon koko
tuoteryhmän; erikoisesti ne tuotteet,
joita itse on hankalinta valmistaa,
voin ja juustot.
Tässä onkin erittäin hyvä esimerkki siitä, kuinka aikaansa seuraava ja ajan merkit tunnistava valmistaja saisi goodwilliä ja hyvän etu176

vastuun koko kansasta.
Tämä ei ole normaalia. Saasteista
puhdas, oikein ravittu, stressitön ihminen ei sairasta, ei edes vanhana.
Vanhuus ei automaattisesti merkitse
sairauksia ja raihnaisuutta. Vanhuus
ei ole sairaus. Krooninen sairastaminen on etupäässä lääke- ja kemianteollisuuden yhteistoiminnasta sekä
väärästä ja puutteellisesta ravinnosta
syntynyt kierre, joka purkautuu osittain tavallisten, jokapäiväisten tuotteiden valmistuksen, myynnin ja
käytön sekä elintarviketeollisuuden
kautta. Näiden teollisuuden haarojen läpi kulkeutuu tavaton määrä
ympäristömyrkkyjä ja myös epäterveellisiä ruoka-aineita ihmisten kehoon, koteihin ja ympäristöön. Kemianteollisuus valmistaa otollista
maaperää lääkkeiden tarpeelle, ja
siihen lääketeollisuus vastaa tehokkaasti lisäämällä ihmisiä rasittavaa
myrkkykuormaa uusilla lääkkeillä.
Niinpä altistumme käsittämättömälle kemian cocktailille elämällä aivan
tavallista elämää.
Uudessa, puhtaassa maailmassa
lääketeollisuuden on taivuttava
muuttumaan
luonnonmukaiseen
suuntaan, mikäli se aikoo menestyä
jatkossakin. Myös kemianteollisuuden merkitys pienenee jo pelkästään
siitä, että ruoka, juomat, kosmetiikka, tekstiilit ja puhdistusaineet muuttuvat ekologisiksi. Se tapahtuu lisäksi luonnollisesti öljyn niukkenemisen
ja kallistumisen johdosta. Kustannukset sekä valtion että kansan tasolla laskevat dramaattisesti heti,
kun ymmärretään, että sairauksien
syynä ovat kehoon kulkeutuneet

matkan kilpailijoihinsa tuomalla
markkinoille sarjan ekologisia kuumentamattomia TosiMaito-tuotteita: täysimaitoa, kermaa, smetanaa,
jogurttia, raejuustoa, voita, jäätelöä,
juustoja. Suuri tuotantolaitos on haluton tällaisiin linjan muutoksiin, ja
siitä onkin seurauksena se, että suuret valmistajat eivät seuraa kehitystä, kun taas joustavammat yksiköt
alan yrityksissä haluavat sen tehdä.
Tämä on yksi selitys siihen, miksi
suurteollisuuden massatuotannon
aika pienissä maissa, kuten Suomessa, on ohi. Nykyaika on liian nopea
sille.

Yhteiskunnan
horjuvat tukijalat
Valtion talous. Kansan terveys. Yhteiskunnan toimeentulo. Maan työllisyys. Nämä ovat ne neljä tukijalkaa,
jotka nyt horjuvat. Olemme noidankehässä, josta on päästävä ulos. Toisiaan seuraavat hallitukset ovat
osoittaneet, että puolueista riippumatta ongelmat pysyvät samoina.
Virkamiehistö ei ole niihin ratkaisua
löytänyt. Lääkkeet ja kemikaalit ovat
suurena osasyynä hallituksen ongelmiin, vaikka tätä perimmäistä syytä
ei nähdä eikä oivalleta. Puhtaan ravinnon puuttuminen ja ihmisten lisääntynyt sairastaminen, kalliit lääkkeet, joista osa on korvattavia, sairaalamaksut ja rokotukset, sairauspoissaolot, pitkäaikaissairaat ja työkyvyttömät, sen lisäksi mielenterveydelliset ongelmat ja syrjäytyminen,
ovat verottaneet valtion ja yritysten
kassaa kohtuuttomasti. Yhä pienempi määrä työkykyisiä kantaa
177

niitä jokaisella kauppakäynnillä,
saamme ne nopeammin. Voimme
myös vaatia niitä kirjoittamalla lehdissä, puhumalla niistä. Julkinen keskustelu vie asiaa tehokkaasti eteenpäin. Näiden tuotteiden myötä
saamme omakohtaisia tosikokemuksia ruoan parantavasta vaikutuksesta.
Varsinkin naiset huomaavat jo
parissa kuukaudessa vaikutukset
ihossaan, hiuksissaan ja kynsissään.
Kaikki nämä ovat tärkeitä elementtejä naisen ulkonäössä. Kun iho saa
tarvitsemansa voitelun sisäisesti, on
se paljon tehokkaampaa ja myös
edullisempaa kuin mitkään ostetut,
kalliit voiteet. Tämäkin on huomionarvoinen argumentti, kun arvioidaan
luomuruoan hintatasoa. Se vastine,
mitä lähiluomusta saamme, on monipuolista, tervehdyttävää ja täysipainoisempaa kuin tehdasruoasta
saamamme tyhjät kalorit.
Tämä on ensiaskel pitkällä tiellä
puhtaaseen elämään. Se on myös se
askel, joka auttaa näkemään, miten
meidän ja valtion varat voidaan
käyttää tuloksellisemmin. Haluamme hoitaa terveyttämme ruoalla, jota joka tapauksessa ostamme. Saamme omakohtaisesti kokea oikeiksi
Hippokrateen sanat: ”Ruokamme
olkoon myös lääkkeemme”.

myrkyt ja saastunut, vääränlainen
ravinto, josta puuttuvat ravinteet ja
elinvoima.

TosiMaito auttaa
ymmärtämään
Puhdistuminen, luomuruoka, puhdas vesi ja kehon ravinteiden täydentäminen lisäravinteilla ovat ensiapu tässä vaiheessa. Tarvitsemme
opastusta, kuinka välttää turhaa kemikaalikuormaa ruoassa, kotona ja
kodin ulkopuolella. Näin puhdistuminen käynnistyy. Mikään liikunta,
laihdutus, dieetit tai terveysjuomat
eivät auta, jos keho on jatkuvasti alttiina saasteille ja kemikaaleille. Vaatii
paljon paneutumista edes tiedostaa
kaikki normaalin ympäristömme turhat kemikaalit. Niitä on aivan joka
askeleella, kellon ympäri. Koska tavanomaista ruokaa käyttävän on lähes ylivoimaista siirtyä kertaheitolla
puhtaaseen luomuruokaan, on sekä
käytännössä että ensi näkemältä
myös taloudellisesti, hyvä ottaa yksi
askel kerrallaan.
Aivan aluksi tarvitsemme aikaisemmin mainitun TosiMaidon – siis
pastöroimattomasta, kuumentamattomasta luomutäysimaidosta valmistetun, kaikki maitotuotteet käsittävän tuoteryhmän. Näitä tuotteita
ei vielä ole, mutta tiedustelemalla
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Terveys on elämänmittainen taitolaji.
Terveys on enemmän kuin itsestäänselvä lahja.
Terveys on
omaa vastuuta oman elämän elämisestä.
Terveys on ansaittava – jokaisena päivänä.
Vakava sairaus on aina fyysinen, psyykkinen,
henkinen ja hengellinen kokemus,
joka muuttaa sisimpämme.
Sairaus pakottaa meidät pysähtymään.
Kun ymmärrämme pysähtymisen syyn
ja korjaamme elämäämme,
olemme valmiit paranemiseen.
Kun vapaaehtoisesti opimme pysähtymään,
emme tarvitse siihen sairautta.
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Me olemme
kasvuympäristömme sekä
omien ajatustemme, asenteidemme, uskomustemme,
kokemustemme ja elintapojemme summa –
jokaisena päivänä.
Me olemme
oman elämänmittaisen elämisemme tulos.
Miltä se näyttää tänä päivänä?
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”SEVEN WEEKS TO SOBRIETY”
SEITSEMÄN VIIKKOA RAITTIUTEEN

kaikkien ulottuville tässä selvässä ja
yksityiskohtaisessa
itsehoito-oppaassa:
• Alkoholismi on fyysinen sairaus.
• Alkoholismi on seuraus epätasapainosta aivojen biokemiassa.
• Alkoholismissa on yli 80 prosentissa tapauksista kysymyksessä
alhainen verensokeri, häiriintynyt sokeriaineenvaihdunta, herkistyneen haiman ylitoiminta.
• Muita perussyitä ovat:
perinnöllisyys
puutostilat
ruoka-allergiat
ympäristökemikaalit
candida albicans -hiivasieni
• Taipumus alkoholismiin on yhteydessä kansalliseen syntyperään, Välimeren maissa se on
10 %, Pohjois-Euroopassa
20-40 % ja Amerikan alkuperäiskansojen ja eskimoiden keskuudessa 80-90 %.
• Alkoholismi voidaan parantaa
vitamiini-, mineraali-, hivenaine- ja aminohappohoidoilla sekä
oikealla ruokavaliolla.
• Paranemisessa tarvitaan puolison, perheen ja ystävien täysi
tuki.

Tämä Joan Mathews Larsonin kirja
tuo uutta, täysin käänteentekevää
apua, tietoa ja asennoitumista alkoholismin hoitoon ja onnistuneeseen
paranemiseen. Alkoholismi on fyysinen sairaus, biokemiallinen riippuvuus, joka voidaan murtaa ja josta
voi parantua asiantuntevalla hoidolla. Tämä on kirjan rohkaiseva sanoma.
Joan Mathews Larsonin hoitokonsepti sai alkunsa traagisesta,
henkilökohtaisesta
menetyksestä
hänen poikansa tehtyä itsemurhan
hoidon jälkeisen masennuksen seurauksena. Kahdeksantoista vuoden
ajan on tri Larson kehittänyt tätä
hoito-ohjelmaa ja tulokset ovat vertaansa vailla: paranemisprosentti on
huikeat 74. Muiden hoitojen kohdalla se on 15 – 25.

Tässä on uusi fysiologinen
Minnesota-malli
Health Recovery Center – HRC –
Minnesotassa on Larsonin perustama hoitolaitos, jossa hän on tuloksellisesti hoitanut potilaita seitsenviikkoisen step-by-step -ohjelman
puitteissa. Tutkimustensa ja hoitokokemustensa perusteella tri Larson on
päätynyt tuloksiin, jotka hän tuo
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jatkuu koko viikon.
• Myrkynpoisto-ohjelman noudattaminen tunneittain.
• Myrkynpoisto-ohjelman sisältö
ja vaikutukset.
Viime hetken neuvot:
- Kerää tukiryhmä perheestä ja
ystävistä!
- Vältä ”vaarallisia” tilanteita,
jotka liittyvät alkoholiin!
- Täytä syntynyt vapaa-aika uudella toiminnalla!
- Ala harrastaa ulkoilua päivittäin!
- Vältä yksinoloa ja ikävystymistä!

Seitsemän viikkoa –
askel askeleelta
Asiaan vihkiytynyt hoitava lääkäri,
ravitsemukseen ja kliiniseen ekologiaan perehtyneet terapeutit sekä
kannustava tukiryhmä on se neliapila, joka takaa onnistuneen tuloksen.
Potilas ei ole yksin.

I Viikko:
Vahinkojen kartoitus
Tämä on alku niille seitsemälle viikolle, jotka muuttavat elämäsi; ”Tällä kerralla se onnistuu!”
• yhteistyö hoitavan lääkärin
kanssa
• monipuoliset, kattavat laboratoriokokeet
• vastaukset kyselykaavakkeisiin
1. alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden käytöstä ja niiden
fyysisistä seurauksista
psyykkisistä seurauksista
henkisistä seurauksista
taloudellisista seurauksista
ammatillisista seurauksista
oikeudellisista seurauksista
2. geneettisestä historiasta
3. HRC-oiremittaritestissä

III Viikko:
Biokemian korjaaminen
Tunnet jo voivasi paremmin. Olet
kokenut ravinteiden avun ja alat arvostaa niiden voimaa. Nyt alkaa paras osa, päivä päivältä kehosi ja mielesi kohentuvat:
• Lisäravinnesuunnitelma sovellettuna kullekin alkoholistibiotyypille.
• Verensokerin tarkistus.
• Alhaisen verensokerin hoito.
• Ruokavalio.
• Kahvi ja tupakka pois.
• Toipuminen jatkuu – energia ja
hyvä olo kasvavat.

II Viikko: Riippuvuuden
murtaminen

IV Viikko: Räätälöity
ravintolisäohjelma

Tämä on vieroitusviikko. Tutustut –
ja ihastut – HRC-myrkynpoistoformulaan, josta saat avun vieroitusoireisiin ja alkoholihimoon:
• Alkoholin vieroitusprofiilin määrittely neljästä vaihtoehdosta.
• Viikonlopun vieroituskuuri puolison, ystävän, myös lääkärin
avustamana tarpeesta riippuen;

Yleensä viimeistään tällä viikolla
muutos parempaan tapahtuu. Ole
kärsivällinen – ravinteet tehoavat
kyllä. Nyt on hoidettava tunneongelmat:
• Täydentävä lisäravinnesuunnitelma kullekin alkoholistibiotyypille.
182

• Lisäravinteiden sisältö ja
vaikutukset.
• Lisäravinteiden apu erikoisvaivoissa:
ahdistus
stressi
muistinmenetys
unettomuus
väsymys
kivunhallinta
vapina
masennus

biokemian tasapainottaminen ja
nopea konkreettinen apu

VI Viikko: Biokemiallisia
ansoja paranemisen tiellä
Oletko edistynyt hitaammin kuin
oletit? Alatko epäillä koko ohjelmaa? Syy voi olla herkkyydessä kemikaaleille tai ruoka-allergioissa. Kliininen ekologia on erikoistunut tälle
alueelle.
Voit rauhoittua – sinä paranet!
• herkkyys kemikaaleille
• testikysely tästä
• ruoka-allergiat
• bulimia ja anoreksia
• candida albicans – alkoholin hiljainen seuralainen
• candida-kysely
• candidan hoito

Masennusta käsitellään erikseen
myöhemmin.
• Lisäravinteita psyykkiseen tasapainoon.
• Superravinto toipumiseen.
• Lisäravinnetaulukot, puutosoireet, myrkytysoireet, saantilähteet, päiväannos, hoitoannos.
• Puolimatkan tarkistuslista –
viikko viikolta paremmin!

Hoito-ohjelmasi on valmis – varmista pysyvä toipuminen seurantaohjelmalla.

V Viikko: Hyvästi masennus

VII Viikko: Tulevaisuuden
suunnittelu

Masennus vaivaa yli puolta alkoholisteista. Psykoterapiasta saattaa olla
apua, mutta usein syvin syy on alkoholin tuhoisassa vaikutuksessa aivojen biokemiaan. Se ei puhumalla parane.
Apu löytyy lisäravinteista:
• masennuksen määrittely
• masennuksen laadun määrittely:
psykologinen vaiko biokemiallinen
• seitsemän biokemiallista masennuslajia alkoholisteilla
• masennuksen biokemiallisen
syyn selvittäminen
• masennus ja itsemurha: aivojen

Vointisi on parempi kuin vuosiin, ja
haluat säilyttää sen. Jatka toipumisstrategiaa, jonka olet nyt oppinut. Ole tarkkana – ensimmäinen
vuosi on kriittisin, sillä tottumus on
toinen luonto!
Sinä tiedät nyt keinot – sinä
olet vapaa!
• HRC-symptometritesti.
• Vertailu viikolla 1 tehtyyn.
• Fyysisiä strategioita, jotka parantavat.
• Tupakointi suurin syy epäonnistumiseen – nyt on aika lopettaa.
• Lisäravinteet apuna tässäkin.
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ten, erityisesti nuorten alkoholin
käytössä vaatii lähitulevaisuudessa
kasvavia varoja masennuksen ja itsemurha-alttiuden hoitoon. Tri Larsonin tutkimusten pohjalta on helppo
ymmärtää, miten vahingollista alkoholin käyttö on juuri kasvuiässä varhaisnuorten vielä kehittyville aivoille.
Nämä tutkimukset auttavat meitä
myös löytämään keinot tänä päivänä niin yleisen masennuksen ja uupumuksen hoitoon luonnonmukaisesti oikean ravitsemuksen avulla ilman synteettisiä mielialalääkkeitä.
Sitten kun aikuiset oppivat selviytymään elämässään ilman näitä
omia huumeitaan, avautuu myös
uusi tie voitolliseen taisteluun nuorten huumeiden käyttöä vastaan. Samaa tietoa voidaan aivan ilmeisesti
soveltaa myös huumeriippuvuuden
hoitoon. Aivojen biokemiasta löytyy
luultavasti vastaus myös siihen, miksi joku nuori jää ”koukkuun” jo ensimmäisellä kerralla. Missä on päätöksentekotahojen logiikka – kuinka
voidaan odottaa, että pahoinvoivassa yhteiskunnassa voisi kasvaa hyvinvoivia lapsia?!
Lapset ja nuoret aistivat erikoisen
herkästi ympäristönsä tilan ja reagoivat siihen välittömästi. Pahoinvointi
tarttuu, mutta niin tekee onneksi
myös hyvä olo ja ilo. Suomen terveyskeskusverkoston ja maamme lukuisten kylpylöitten kautta maanlaajuisesti toteutettuna HRC-ohjelmalla on moninkertaiset kansanterveydelliset, sosiaaliset, taloudelliset ja
yhteiskunnalliset vaikutukset. Koska
saamme HRC-hoitokonseptin Suomeen kaikkien ulottuville?

• Ruokavalio toipumisen aikana.
• Ruokavalio alkoholistin alhaiseen
verensokeriin.
• Kuntoilu on palkitsevaa.
• Harjoitusohjelman laatiminen.
• Kuuden kuukauden lisäravinneohjelma kaikille biotyypeille.
• Psykologiset strategiat auttavat.
• Harkitse myös psykoterapiaa.
• Luo uusi, raitis ystäväpiiri.
• Perheen ja läheisten tuki on ratkaiseva.
• Uusi ajankäyttöohjelma.
• Elämäsi uusi PTS – toiveet,
pyrkimykset, tavoitteet, uudet
unelmat, mahdollisuudet ja toteuttaminen.
• Miten välttää sairauden uusiutuminen – syiden tiedostaminen ja
eliminointi.
• Aloita tänään – sinulla ei ole
mitään menetettävänä, mutta
kaikki voitettavana!

Koska Suomeen –
tarve on valtava
HRC-ohjelma on monipuolinen hoitokokonaisuus, joka lähestyy alkoholismia sairautena ja on löytänyt
sen biokemialliset syyt ja parannuskeinot. Ennennäkemätön toipumisprosentti antaa uutta toivoa sairaudesta kärsiville ja heidän perheilleen.
Uuden tiedon valossa on aika alkaa
suhtautua
alkoholiriippuvuuteen
fyysisenä sairautena siinä kuin diabetekseen ja allergiaankin. Näissä ei ole
kysymys luonneviasta tai tahdonvoimasta. Tämän uuden tiedon valossa
sitä on myös alettava hoitaa.
Raju lisääntyminen suomalais184
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Aikaa on kulunut edellä kirjoitetusta
toista kymmentä vuotta. Larsonin
kirja ilmestyi suomennettuna nimellä
Raittiiksi seitsemässä viikossa. Media vaikeni visusti aiheesta.

dän perheensä aina kolmanteen polveen, työelämä, lisäksi vielä liikenne
sekä yleinen järjestys ja turvallisuus.
Nyt meidän on aika tunnustaa ongelma ja toimia sen mukaan. Maamme on erittäin sopiva erikoistumaan
alkoholiriippuvuuden hoitoon lähiluomulla, lisäravinteilla ja tarpeellisilla terapioilla. Voimme olla siinä jopa
edelläkävijöitä.

Virtahepo suomalaisen yhteiskunnan olohuoneessa

Suomalainen lääke
alkoholismiin markkinoille

Tommy Hellstenin kirjaa mukaillen
koko suomalaisella yhteiskunnalla
on yhteinen trauma, josta ei puhuta,
jota ei hoideta. Kun tiedetään, että
vieläkin on vallalla harhaluulo, jonka
mukaan juomisessa on kysymys joko
luonneviasta, tahdonvoimasta tai
perinnöllisestä kohtalosta, ymmärrämme, että lääkärit ja sen mukana
yleinen käsitys eivät tunne asian oikeaa laitaa yhtään enempää tänäkään päivänä. Tämä johtuu siitä, että lääkäreiden koulutus ei tunne ravitsemukseen liittyviä tosiasioita eikä
se ole kiinnostunut ravinnon ja luonnollisten lisäravinteiden puutoksista,
tarpeellisuudesta ja parantavasta
vaikutuksesta ihmiskehossa. Ja suomalainen yhteiskunta kärsii hiljaisuudessa.
Nykyisessä tilanteessa on kuitenkin hyvät puolensa. Ihmiset alkavat
saada silmänsä auki oikealle ravinnolle ja terveellisille lisäravinteille. Alkoholismista paranemiseen tarvittava tieto nyt olemassa kirjoissa ja
kansissa. Suomalainen yhteiskunta
elää kuin alkoholiongelmaa ei olisi,
vaikka siitä kärsivät sairaat itse, hei-

Suomalainen yritys, Biotie, on kehittänyt alkoholismin hoitoon uuden
lääkkeen, nalmefeenin, jota tullaan
kesästä 2013 alkaen myymään Selincro-nimisenä koko EU:ssa. Lääkkeen lähtökohta on erilainen kuin aikaisemmissa valmisteissa; se ei tähtää täysraittiuteen, vaan sen tarkoitus on vähentää alkoholiriippuvaisten alkoholin käyttöä. Nalmefeeni
on keskushermostoon vaikuttava
valmiste, joka estää alkoholista aiheutuvan hyvänolon tunteen. Sitä ei
oteta säännöllisesti, vaan ennakoivasti pari tuntia ennen oletettua
”vaaratilannetta”.
Yleisimmät sivuvaikutukset ovat
pahoinvointi, huimaus, unettomuus
ja päänsärky lievinä tai keskivaikeina. Internetin julkaisussa on lueteltu
tapaukset, joissa Selincroa ei tule
käyttää. Myös yli vuoden käytöstä
varoitetaan erikseen. Joka tapauksessa hoito on aina aloitettava lääkärin valvonnassa. Tulokset ovat olleet
lupaavia; alkoholin käyttö testiryhmissä on vähentynyt noin puolella.
Tämä uusi lääke on parempi kuin
aikaisemmat valmisteet kuten anta-

UUSI KOHDERYHMÄ
KYLPYLÖILLE
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sopiva ja tuloksia tuottava kohderyhmä. Valtio, Kela, ammattiliitot ja
työnantajat tietävät, kuinka paljon
menetetään, kun työntekijät ovat
poissa työstä tai toimivat tehottomasti sattuneesta syystä ja lopulta
päätyvät pitkäaikaissairaiksi. Ja tämä
kaikki vain siksi, että vielä luullaan,
ettei asian tilalle voida mitään. Jo
muutaman vuoden päästä tullaan
kuitenkin ihmettelemään, kuinka sivistyneessä yhteiskunnassa alkoholismi-nimisestä sairaudesta kärsivät
ihmiset on saatettu jättää hoitamatta ja heitteille ilman apua, oman onnensa nojaan. Kun tiedetään alkoholismin varsinaiset, oikeat syyt, on
helppoa ymmärtää, että alkoholismia ei suinkaan vähennä tai paranna
se, miten, missä, mihin kellonaikaan
tai kuinka vahvana alkoholia myydään.
Suomessa toimii myös toinen
Minnesota-hoito, joka on ansiokkaasti auttanut alkoholisteja raitistumisessa jo parinkymmenen vuoden
ajan sekä Myllyhoito jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Koska ilmeisesti näissä hoidoissa on puolia, joita
toisissa hoidoissa taas ei ole, olisikin
ehkä hyvä yhdistää näistä eri hoitotavoista ohjelma, joka huomioi myös
kehon tarpeet täydentävien ravinteiden muodossa. Psyykkisten syiden
lisäksi ovat hoidossa erinomaisen
tärkeitä fyysisten ja yksilöllisten, esimerkiksi geneettisten, syiden ja
poikkeamien huomioiminen enemmän kuin vain liikunnan ja jokapäiväisen ruoan kautta. Silloin voitaisiin
alkoholistin paraneminen saattaa

bus ja naltreksoni, jotka tähtäävät
täysraittiuteen. Täysraittius on monelle alkoholiriippuvaiselle kauhistuttava tulevaisuuden kuva: edessä
oleva elämä on kuin loputon erämaa
ilman ainuttakaan lohdullista keidasta. Vaikka nalmefeeni lääkkeiden
perusluonteen mukaisesti keskittyy
oireen korjaamiseen menemättä syvemmälle selvittämään perimmäistä
syytä, kuten Joan Mathews Larson
on tehnyt, on sillä kuitenkin positiiviset puolensa.
On mahdollista saada alkoholisti
vähentämään juomistaan ja samalla
keskittymään siihen, että syö kunnolla ja terveellisemmin – että ruoka
alkaa maistua – ja ehkä jopa aloittaa
ravinteiden käytön. Kun olo ja kunto
sitten kaikkien näiden toimien ansiosta paranevat, on mahdollisuus
jatkaa käytäntöä aina parempaan ja
parempaan. Tabletti taskussa toimii
varmistajana sille, että ylilyöntejä ei
pääse tapahtumaan.

Kylpylöiden uudet asiakkaat
Suomessa on viimeisten 50 – 60
vuoden aikana kehittynyt järjestelmä, joka on säännöllisesti kuntouttanut sotiemme veteraaneja. Kylpylät ovat antaneet panoksensa tähän toimintaan. Nyt tämä aikakausi
historiassamme lähestyy loppuaan ja
kylpylät tarvitsevat uusia asiakkaita.
Urheilijoista ja ulkomaalaisista on
kaavailtu kohderyhmiä. Kummallista
kyllä, tai oikeastaan vanhan asenteen johdosta aivan odotetusti, kukaan ei ole huomannut niitä viittäsataatuhatta suomalaista, jotka olisivat
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täydelliseksi eikä vain oireettomaksi
kuten nykyisillä hoidoilla.
Kun raitistumisohjelmaan lisätään samalla tavoin hoitoa ja ohjausta oikeaan ravitsemukseen tarvitsevat, krooniset vaivat kuten diabetes,
sydän- ja verenkiertosairaudet, ylipaino sekä masennus, onkin meillä
Suomessa terveysohjelma, jota voi
tarjota myös naapurimaittemme kylpylävieraille. Funktionaalisen lääke-

tieteen opetusta saaneina ja ravitsemukseen perehtyneinä nowatrainerit ovat erinomainen tuki kaikille niille, jotka haluavat tervehtyä edellämainituista sairauksista. Näin on
Suomelle syntynyt uusi matkailuimago maana, joka kesytti kuningas
Alkoholin, ja sehän ei ole ihan vähän. Entäpä jos – tämä on kohta
ihan totta!
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TULEVAISUUDEN TELEVISION
MYÖNTEINEN MAHTI

Viime vuosisadan aikana ihmisen äly
on luonut tekniset valmiudet, joiden
avulla maailma voisi tulla lähes täydelliseksi. Ihmisen viisaus näyttää
kuitenkin olevan melkeinpä kääntäen verrannollinen ihmisen älyyn ja
niinpä yhteiskunnan kehitys onkin
jäänyt jälkeen tämän päivän tekniikasta ja sen mahdollisuuksista.

Pandoran lipas
kodeissamme muuttuu
Samalla kun ihmisten valistuneisuus
ja tietoisuuden taso näyttävät nykyisistä televisio-ohjelmista päätellen
olevan laskussa, ovat ne kuitenkin
uuden vuosituhannen myötä itse
asiassa vahvasti nousemassa. Kolmannen vuosituhannen lapset ovat
henkisesti ja moraalisesti meitä kehittyneempiä ja fyysisesti terveempiä. Heidän tekninen osaamisensa ja
kansainvälisyytensä ovat itsestään
selvyyksiä, ja mikäli vanhemmat polvet malttavat olla istuttamatta heihin omia ennakkoluulojaan, harhakäsityksiään, katkeruuttaan ja rajoittuneisuuttaan, he ovat myös globaalisti avarakatseisempia ja suvaitsevampia. He tarvitsevat ja ansaitsevat aivan toisenlaisen maailman –
myös television kautta.
Se, joka avoimin mielin seuraa,
mitä tänä päivänä myös tapahtuu,
mitä myös kirjoitetaan, mitä myös
luetaan, mistä myös keskustellaan,
huomaa, että todellinen henkinen
kehitys on nousemassa etualalle. Se
näkyy uuden ihmisen tarpeena ja
kaipuuna oman itsensä, hengenhei-

Television voima
vielä hukassa
Televisio, joka meillä on ollut jo yli 50
vuotta yleisessä käytössä, on yksi
upeimmista ja samalla huonoimmin
hyödynnetyistä joka kodin laitteista.
Tavanomaisia maallisia raiteita matavan ajatuksenjuoksumme pitäisi pystyä avartumaan ja kohoamaan television huikeiden näköalojen tasolle.
Yksinkertainen gallup, jossa on ryhmitelty nykyhetken tarjonta ja tämän rinnalle luotu ohjelmisto, jota ei
tähän mennessä ole televisiossa
osattu tai haluttu tehdä, tarjota tai
edes kaivata, osoittaa nopeasti, mitkä uudet ohjelmat saavuttavat suosikkiaseman ja mitkä vanhoista tällöin jäävät sivuosaan tai putoavat
pois kokonaan. Katsoja äänestää
katsomalla – ja katsomatta.
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mukavuuksia. Kun emme paremmasta tiedä. Muutoksia pelkäävä
mielemme asettaa taas meille tiukat
rajat.
Nordic Feria Groupin yhteistoimintaan voisivat kuulua olennaisena
alueena uudet, yhteiset NF-televisiokanavat – Nordic Feria Television
– NFT:
• III ERA, kolmannen aikakauden ajatusten, tiedon, tieteen,
taiteen, taitojen ja viihteen
interaktiivinen välittäjä, vastuullinen, valveutunut, positiivinen,
objektiivinen ja ennakkoluuloja
karsiva sillanrakentaja kulttuurien välille.
• WIP, Words, Images, Pictures,
kustantajien yhteinen monikulttuurikirjasto, korkeatasoisten
julkaisujen, mainosten, lehtien,
kirjojen, kuvateosten ekoeettinen luku- ja tilauskanava. Jännittävien ja mielenkiintoisten,
huolella tehtyjen luontodokumenttien tieto- ja tuotantokanava. Persoonalliset asiantuntijat
oppaina pääsemme mukaan
planeettamme vielä ratkaisemattomien salaisuuksien jäljille.
Upeat, kolmiulotteiset matkat
suurella ruudulla nähtyinä ovat
arjen luksusta, joka antaa niillekin, jotka eivät syystä tai toisesta
pysty matkustamaan, mukavasti
ja edullisesti esteettömiä ja avartavia kokemuksia, kotisohvalla.

molaistensa ja henkisen kotinsa löytämiseen. Henkisen ja hengellisen
tiedon jano ja uuden ajatusmaailman löytämisen ilo, halu ja tarve
ovat valtavat. Näistä tarpeista syntyy myös uuden ohjelmatarjonnan
mieltä kehittävä ja kohottava runsaudensarvi. Se muuttaa kotiemme
Pandoran lippaan uuden vuosituhannen taikalaatikoksi, jonka hyvä
henki toteuttaa yhdessä kanssamme
kaikki toivomukset rajoituksetta.
Kari Kairamon intuitiivinen visio
television voimasta osoittautuukin
nyt ilmeisen oikeaksi. Suuren televisiomonitorin tai laservision välittämä
kuva kolmiulotteisena voittaa laadussa, väreissä ja toistossa ”kirkkaasti” muiden laitteiden näyttöruudut. Tämä tarkoittaa digitaalisen televisiovalmistuksen nousua elektroniikkateollisuuden uudeksi keulakuvaksi. Tämän myötä kehittyy
myös leasingtoiminta, joka takaa,
että jokaisella on, niin halutessaan,
mahdollisuus pitää käytössään viimeisimmän kehityksen mukainen
laite. Televisiotakaan ei tarvitse
omistaa, vain käyttö on olennaista.

Kuka, miten ja millä rahalla
Ensimmäisenä nousevat luonnollisesti etualalle kysymykset taloudesta, kannattavuudesta, kilpailusta ja
katsojamääristä. Nykyisenä kansainvälisyyden aikakautena teemme vieläkin maista, kansallisuuksista, kielistä, kulttuureista ja uskonnoista itsellemme rajoituksia rikkauden sijaan.
Emme oivalla tilaamme emmekä
osaa edes kaivata itsestään selviä
elämäämme rikastavia näköaloja ja

Nämä uudet kanavat ovat yhteiset ja
monikieliset, kaikkien NFG-maiden
omille kielille tekstitetyt. Tällöin voivat myös keskusteluohjelmien osan191

antoisia, ajatuksia herättäviä,
rehellisiä ja rohkaisevia.
• Interaktiivisia keskusteluohjelmia, joissa aiheita, myös
ajankohtaisia, kansalaisia askarruttavia tapahtumia, käsitellään inspiroivasti, lämpimästi,
välittömästi, rakentavasti ja
ennakkoluulottomasti. Interaktiivisuus mahdollistaa katsojan,
myös lapsen ja nuoren aktiivisen
ja tasavertaisen osallistumisen
keskusteluun. Lapset ja nuoret
tuovat oman tärkeän, tuoreen
näkökulmansa jo vakiintuneiden
asenteiden rinnalle. Nuoriso on
olennainen osa yhteiskuntaamme.
• Tarinankerrontaa, armoitetun
kertojan nautittavaa esitystä.
Seuraat herpaantumatta tarinan polveilua, nautit esiintyjän
joka ilmeestä ja äänenpainosta,
juonen käänteistä ja lopun huipennukseen kohoavasta hykerryttävästä huumorista, komiikasta, jännityksestä ja liikuttavista
tunteista. Olipa ikäsi mikä tahansa, neljästä sataan, taitavasti
kirjoitettu tarina taidolla kerrottuna kiehtoo ja vangitsee.
• Feria News – Good News, hyviä
uutisia maailman joka kolkasta.
Iloisia tapahtumia, onnistuneita suunnitelmia, toteutuneita
toiveita, hauskoja sattumuksia,
mutta myös vakavasti otettavia
parannuksia, ekologisia ja inhimillisiä yhteistyöhankkeita sekä
epäitsekästä työtä vähempiosaisten auttamiseksi. Maailman
tila paranee esimerkkien, suun-

ottajat aina puhua omaa kieltään ja
täten ilmentää itseään rajoituksetta
ja rikkaasti. Meidän suomalaisten
onni on ollut se tosiasia, että pienenä kansana meillä ei ole ollut varaa
ja mahdollisuuksia sarjojen ja elokuvien jälkiäänitykseen, dubbaukseen.
Tekstitys yhdessä alkuperäiskielen
kuulemisen kanssa on loistavaa passiivista kielten opiskelua, joka alitajuisesti ja pakottamatta kehittää kielikorvaa ja ääntämistä kouluopetusta
täydentäen. NFT:n kautta voimme
laajentaa tätä mahdollisuutta.

Uuden television taika
Mikä televisiossa sitten voisi olla niin
toisin? Henki, lämpö, syvyys ja vastuu. Katsojan arvostaminen. Uuden
television henki, taikalaatikon hyvä
henki voi parantaa maailmaamme
enemmän kuin mikään muu tämän
päivän keksintö. Television maailmankuvaa puolueettomasti avartavat, eettiset, vastuullisesti tehdyt ohjelmat sekä katsojien yhteinen hyvän
ajatuksen voima saavat sen aikaan.
Uuden television ohjelmistossa voisimme seurata:
• Elokuvia, jotka ovat lämminhenkisiä, älykkäitä, syvällisiä, huolella ja taidolla tehtyjä, puhuttavia,
humoristisia ilman seksiä ja väkivaltaa. Ja tätä kaikkea lapsille,
nuorille, aikuisille ja yhteisesti
koko perheelle.
• Syvähaastatteluja, joissa sekä
haastateltava että haastattelija
ovat viisaita, kypsiä, mielenkiintoisia, spirituelleja, henkisesti
kehittyneitä persoonallisuuksia.
Kahdenkeskisiä keskusteluja,
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natun huomion ja yhteisen positiivisen auttamishalun ansiosta.
Hyvä synnyttää aina lisää hyvää.
• Interaktiivista kummimaakierrosta, jossa läheltä ja säännöllisesti
seuraamme kummimaittemme
elämää, tutustumme lähemmin
niiden kulttuureihin, alamme
ymmärtää näitä ihmisiä ja
heidän arkipäiväänsä. Näemme
antamamme avun konkreettisen
vaikutuksen, voimme keskustella heidän kanssaan ja tuntea
heidän ilonsa. Nimikkokylät
löytävät tukijakylänsä, almu
tuntemattomalle vaihtuu avuksi
ystävälle. Antamisen ilo, halu ja
motivaatio kasvavat.
• Interaktiivista eettistä keskustelua, jossa muistutamme mieliimme kosmisia lakeja ja totuuksia,
jotka niin helposti unohdamme,
mutta jotka siitä huolimatta ovat
koko ajan toiminnassa meidän
elämässämme. Universaalien
henkisten luonnolakien tiedostaminen, tunnustaminen ja todeksi
eläminen kohottavat elämämme
ja tietoisuutemme tasoa.
• Illan yhteistä energiahetkeä, sytytetyn kynttilän hetkeä, yhteisen suunnatun ajatuksenvoiman
hetkeä. Kaikki alkaa aina ajatuksesta. Hyvä ajatus – miljoonien
katsojien samanaikainen hyvä
tahto, tarkoitus ja toivomus synnyttävät myönteisen ketjureak-

tion, jonka sekä autettavat että
auttajat voivat kokea. Hyvän
tahdon aalto kiertää maapallon
ympäri ja tavoittaa kohteensa
ja lähettäjänsä. Kosminen laki
toimii ja me tunnemme sen. Ilo
ja hyvä tahto kasvavat ja haluamme olla osallisina jokaisessa
kynttilähetkessä.
Esimerkkejä voisi jatkaa loputtomasti. Henki ja lähestymistapa muuttavat ohjelmat. Musiikki, taide, kirjallisuus, teatteri, näyttelyt, museot, käsityötaidot, uudet ammatit, harrastukset, terveys, ravitsemus, liikunta,
tanssi, ekomatkailu, eläimet, luonto
saavat uuden hehkun, lämmön ja
värin. Tänäkin päivänä tavoitamme
ohjelmissa hetkellisesti tämän lumon
luonnollisuuden ja läheisyyden pilkahduksena, joka lämmittää ja sykähdyttää mieltä. Se avaa salvat ja
antaa meidän aavistaa, kuinka paljon hyvää uuden television taika voi
synnyttää meissä ja maailmassamme.
PS. Tämä artikkeli valmistui
10.9.2001, vuorokautta ennen New
Yorkin World Trade Centerin terroristitiistaita. Ensimmäinen maailmanlaajuinen kynttilähetki toteutui traagisesti. Yhteinen suru ja vaikea kokemus katastrofista lähensivät ja pysähdyttivät. Kollektiivinen herääminen pahan seurauksena voi synnyttää nyt paljon hyvää.
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maa ei tarvitakaan.
• ”Entäpä jos – ” talouden tuottavuus ja kansan hyvinvointi
moninkertaistuvat, kun työpäivä
lyhennetään kuudeksi tunniksi.
• ”Entäpä jos – ” 60-prosenttisesti kuumentamaton lähiluomu
kasvattaa lapsista terveen ja
tasapainoisen sukupolven ilman
lääkkeitä ja rokotuksia.
• ”Entäpä jos – ” fairfranchising,
FeriaFranchising, on globaali ratkaisu vientikaupan järjestäytymiselle ekologisesti ja eettisesti.
• ”Entäpä jos – ” maakuntapaviljonkien Ferimart-verkosto
asettaa jokaisen maakunnan
erikoisasemaan ekomatkailun
keskiöön.
• ”Entäpä jos – ” globaalietiikka
valloittaa politiikan kentät ja
kaikki edellämainittu voidaan
toteuttaa yksimielisesti kaikkien
parhaaksi.

Lisäys keväällä 2008
TELEVISION KÄTKETTY
VOIMA ESILLE
”Entäpä jos – ” tv-formaatti
houkuttelee katsojan
osallistumaan
”Entäpä jos –” on aihio televisio-ohjelmasarjalle, joka perustuu ajatusleikkiin. Tämä ajatusleikki alkaa sanoilla ”Entäpä jos –”, ja sitä seuraa
toteamus, jonka alku vaikuttaa mahdollisimman etäiseltä ja jopa utopistiselta sitä seuraavaan loppuväittämään. Tarkoituksena on kuitenkin
tiukkoihin tosiasioihin tukeutuen
muodostaa ajatusketju, jonka jokainen lenkki kestää kriittisimmänkin
tarkastelun. Tällä tavalla edeten
pääsemme pisteestä A pisteeseen O
eli lopputulokseen, joka näin on
myös lenkki lenkiltä todistettu ja hyväksi havaittu. Loppukysymys kuuluukin sitten: ”Koska tämä on todistettavasti mahdollista, miksi emme
lähtisi yhdessä toteuttamaan tätä
ajatusta?” Esimerkiksi:
• ”Entäpä jos – ” junaristeilyt
kohottavat maaseudun arjen
jatkuvaksi juhlaksi ja tuovat asiakkaat kaikkialle maakuntiin ja
maailman lähelle.
• ”Entäpä jos – ” ekologinen terveysmatkailu nostaa maakunnat
jaloilleen ja elvyttää turmeltuneen luonnon.
• ”Entäpä jos – ” kotitalouksien
tuottama ”kansalaissähkö”
kattaa kolmanneksen energian
tarpeestamme, jolloin ydinvoi-

Tunnin televisio-ohjelma esitetään
kerran viikossa. Se on myös lapsille
ja nuorille tarkoitettu perheohjelma,
jossa nuorison mielikuvitus, kekseliäisyys ja ennakkoluulottomuus
pääsevät oikeuksiinsa. Ohjelmassa
on neljä juontajaa, jotka kukin vetävät omaa viikko-ohjelmaansa neljän
muun jäsenen kanssa. Jokainen
juontaja esiintyy ohjelmassa keskimäärin kerran kuukaudessa ja siten
hänellä on aikaa valmistautua aiheeseensa riittävän monipuolisesti. Jokaisessa ohjelmassa käsitellään yksi
”case” alkuväitteestä lopputoteamukseen.
Jokainen juontaja kerää ympäril194

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

Lisäys tammikuussa 2013
VAIN TELEVISIO
VOI SEN TEHDÄ
Iltasatu kerää perheen

Juontaja ja vakiojäsen ovat parina aina samat, kolme jäsentä vaihtuu aiheesta riippuen. Ohjelma on viihteellinen, keskusteleva asiaohjelma,
jonka huumori ja kiinnostavuus kiteytyvät tottuneiden juontajien erilaisten persoonien ja esitetyn väitteen/aiheen käsittelyn ympärille.
Uudet jäsenet tuovat vaihtelua ja
erilaisuutta ohjelmaan. Tällä ohjelmalla on myös syvempi tarkoitus
kannustaa katsojia, etenkin nuoria,
yrittämiseen ja tutustuttaa heidät
ekologisen talouden aivan uusiin,
monimuotoisiin tuotanto- ja palvelumahdollisuuksiin.
Jokaiseen ohjelmaan valitaan ilmoittautuneiden katsojien joukosta
yksi yrittäjä tai keksijä, jolla on kiinnostusta esillä olevaan alaan ja myös
kyseisen alan tuntemusta. Bisnesenkeli on toinen osapuoli, joka mahdollisesti sijoittaa aloittavaan yritykseen ja tukee taidoillaan, yhteyksillään ja kokemuksellaan yrittäjää.
Vuoden kuluttua voidaan sitten katsoa, miten toiminta on kehittynyt;
parhaiten onnistuneet palkitaan,
budjetin rajoissa. Myös yleisön lähettämät ehdotukset ajatusleikkiin
arvioidaan ja mukaan valitut väittämät palkitaan. Entäpä jos – tämä on
kohta ihan totta!

Kun ilta tulee, ja nukkumaan menoaika lähestyy, löytyy lapsilla tuhat
leikkiä ja tehtävää, jotka juuri nyt pitää saada hoidetuksi. ”Ei ihan vielä”,
on tuttu lause joka perheessä. Mutta
jos kerrot, että televisiosta tulee kohta Iltasatu ja siihen mennessä on iltapesut 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 katsomaan jokailtaista satuhetkeä, on kaikilla hyvä olla.
Uni maistuu lapsille; sadussa ei
ollut mitään liian pelottavaa ja vanhemmatkin saivat yhteisen, hyvän
olon perhehetken. Myös isommat
lapset alkavat ehkä tulla aikaisemmin kotiin ja liittyä perheen iltarituaaliin. Yhteinen aika on kallista ja
rakasta, ja kaikki osaavat antaa sille
arvoa. Siitä jää jokaiseen mieleen
lämpöinen muisto lapsuudenkodista.
Nykyisin on televisiossa niin
monta uutta kanavaa, että jollekin
näistä on varmaan mahdollista järjestää tällainen satuhetki viikon jokaiselle illalle. Sadun tulee kuitenkin
olla ensiluokkainen, hyvin kirjoitettu,
hyvin esitetty, sopivan mittainen, sopivaan aikaan lähetetty, kaikin tavoin hyvin tehty ja ilman keskeyttä195

viä mainoskatkoja; monelle katsojista illan ehdottomasti ainutlaatuisin
ohjelma.

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 voimaa ja ajatus lähtee itämään ja kasvamaan. Voimme ystävien kesken,
ryhmissä, sopia toiveen tai mielikuvan, johon keskitymme kokonaisen
kuukauden ajan. Koska uskomme
siihen, että yhteinen unelmamme alkaa toteutua, kun mielessämme
näemme sen kasvavan ja kehittyvän, haluamme myös kiittää jokaisena iltana tästä kasvun mahdollisuudesta. Kymmenen minuutin hiljentyminen iltaisin muuttaa maailman.
Sen voi vain televisio saada aikaan.

Good News kerää perheen
aikuiset ja nuorison
Kun Hyvät Uutiset lähetetään sopivasti Iltasadun jälkeen, on kaikilla
vielä yhdessä aikaa keskustella nähdystä ja myös miettiä, mikä olisi se
hyvä uutinen, jonka me täällä meillä
voisimme saada aikaan. Ilta on hiljentymisen aikaa, ja jokaiselle tekisi
hyvää välttää myöhäisillan raakoja
rikosfilmejä, jotka eivät mitenkään
rauhoita yöunta, vaan ovat herkille
aikuisillekin syynä sydämen tykytyksiin ja painajaisiin. Puhumattakaan
nuorista, joille vielä raja todellisuuden ja fiktion välillä on häilyvämpi.
Luottamukselliset keskustelut ja positiiviset suunnitelmat perheen kanssa sekä vähän aikaisempi nukkumaan meno ovat mielekkäämpi
vaihtoehto kaikille.
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Unohtunut luonnonlaki,
joka kaikesta huolimatta
toimii koko ajan:
“Kaiken, minkä teemme,
teemme itsellemme,
kaiken, minkä annamme,
annamme itsellemme.
Kaikki ajatuksemme ja tekomme
tulevat takaisin meille –
ennemmin tai myöhemmin.”
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”Jokainen, joka antaa
sydämestään, vapaaehtoisesti –
aikaansa, läsnäoloaan, työtään,
huolenpitoa, osallistumista, toimeentuloa –
voi huomata myös saavansa
kaikkea antamaansa
yhä runsaskätisemmin.”
Feria Finland-työ on
myös tämän oivaltamista.
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•

Oman hyvinvoinnin myötä
halu auttaa kasvaa –
empatiaa.

•

Kummimaatuki antaa
kohteelle kasvot –
välittämistä ja vastuuta lähimmäisestä.

•

Jatkuva, kohdistettu kummimaatuki
luo ystävyyssuhteita –
erilaisten kulttuurien arvostusta.

•

Ennakoiva ja ennaltaehkäisevä
toiminta on ekologisinta ja
ekonomisinta –
kärjistyvien tilanteiden
käytännön rakentavaa ratkomista.

HYVINVOINTIVALTIOIDEN
KUMMIMAATUELLA
GLOBAALIA
HYVINVOINTIA –
FERIA FINLANDIN
RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET.
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Toukokuussa 2012
TERVEYSTURISMI TAVAKSI

Miten voidaan samanaikaisesti elää
kestävää kehitystä, nauttia terveydestä, lomailla ja matkailla, tehdä sivussa kannattavaa bisnestä eläkekassan jatkoksi sekä tukea kehittyvissä maissa ekologista työllistymistä
ja ekorakentamista? Miten käännetään markkinatalouden tuhoa tuottavat osat hyvinvointia synnyttäväksi, eettiseksi toiminnaksi – globaalietiikaksi?

tat. Maa sijaitsee päiväntasaajan
eteläpuolella. Kun meillä täällä on
talvi, pimeää ja pakkasta, Namibiassa on kesä ja aurinkoa, mielin määrin
puhdasta, raikkaan suolaista meri-ilmaa. Lisäksi Namibiassa on riittävästi englannin (virallinen kieli) ja
saksan kielen taitoista väestöä voidaksemme kommunikoida sujuvasti.
Pakollisia rokotuksia ei ole. Osan
vuotta meillä on sama aikavyöhyke.
Se helpottaa yhteistyötä. Kaiken
kaikkiaan Namibia on mielenkiintoinen, laaja – kaksi ja puoli kertaa Suomen kokoinen – ja maastoltaan
vaihteleva maa myös pitempään
oleskeluun sekä kiireettömien retkien ja luontosafarien tekemiseen.
Suurta lisäarvoa ja erikoista läheisyyttä maahan tuo namibialaisten jo
yli satavuotinen ystävyyssuhde Suomen kanssa.
Namibiassa, Atlantin rannikolla,
jossa hiekka ja meri kohtaavat, on
kaupunki nimeltään Swakopmund,
jo vanhastaan saksalaisten suosima
kylpyläkaupunki, missä valtameren
vesi on vuoden ympäri reippaan viileää eteläisten merivirtojen ansiosta.
Merivirrat eivät kuitenkaan haittaa,
kun rakennamme meren äärelle Eu-

Suuret ikäluokat uudelleen
tiennäyttäjinä
Suuret ikäluokat voivat jälleen toimia edelläkävijöinä, aivan kuten sodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Emme silloin ymmärtäneet niitä kauaskantoisia ekologisia vaikutuksia, joita toiminnastamme seurasi. Maksamme oppirahoja nyt, jälkikäteen.
Ekologista ja eettistä uusajattelua
kaivataan alalla kuin alalla.

Ekologinen resepti
kohdemaana Namibia
Mikä on tämä resepti? Se kuuluu
näin: Otetaan kohteeksi tuntemamme rauhallinen maa Afrikasta. Etsimättä tulee silloin mieleen Namibia.
Tarkistamme vielä tärkeimmät fak202

sena siitä, että kun pidämme huolta
itsestämme, tuemme samalla myös
namibialaisten mikroyrittäjien onnistumista ja hyvinvointia. Vaikka emme ehkä eläkeiässä ole enää valmiita
uudenlaiseen yrittämiseen, on meillä
kuitenkin paljon kokemusta ja käytännön tietoa, josta voimme ammentaa sikäläisten uusien yrittäjien
auttamiseksi. Voimme toimia bisnes
enkeleinä. Voimme myös osallistua
rahoitukseen, joka mahdollistaa rakentamisen ja toiminnan kehittämisen sijoittamalla suomalaisen emoyrityksen kylpyläsviittien lomaosakkeisiin sekä yksityisinä että yrityksinä. Voimme nostaa uudenlaisen eettisen bisnesajattelun Afrikan maita
kehittäväksi, tukevaksi ja työllistäväksi liiketoiminnaksi hyvin suunnitellun, myöhemmin käyttöön otettavan fairfranchising-formaatin pohjalta.

roopan eläkeläisille monipuolisen
Feria-nowakylpylän lämpimine, hoitavine ulkoaltaineen. Siellä yhdistyvät funktionaalinen lääketiede ja viimeisin kvanttifysiikkaan perustuva
tietämys terveydenhoidosta, joka
käsittää värähtelytaajuuksia käyttävät nopeat ja tehokkaat tutkimuslaitteet hoito-ohjelmineen. Soluravinteet sekä biodynaaminen ruokavalio täydentävät upeasti liikunnallisen ja voimaannuttavan kesä/talviloman.

Fairfranchising-formaatilla
ekologista vientiä
Yksityisten suomalaisten yritysten
toiminnalla on hyvää tekevät, kauaskantoiset vaikutukset kehittyvän
Namibian tulevaisuuteen. Niiden
kautta myös kehitysapu saa muodon, joka tukee namibialaisten itsenäistä yrittämistä. Juuri nyt on suomalaisilla yrityksillä oivallinen hetki
suunnata huomio ekoeettisiin Namibia-projekteihin, jotka asiantuntevasti valmisteltuina ja perusteltuina
voisivat saada huomattavaa rahoitustukea EU:n taholta. Väestö koko
Euroopassa vanhenee ja siksi ongelmat ovat kaikkialla samat: terveydenhoitokulut kohoavat pilviin kansalaisten ikääntyessä. Talvikausi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa kuten
myös Keski-Euroopassa koettelee
eläkeikään ehtineitten terveyttä. Jokainen ankara talvi ja sen auringoton
pimeys ovat vähentämässä eläkeläisten elinvoimaa.
Mikä onkaan silloin parempi tapa
kuin suunnata matka Namibian aurinkoon ja terveyden lähteille tietoi-

FeriaFranchising –
Fairfranchising
Franchising on käytännöllisin ja ekologisin tapa laajentaa liiketoimintaa.
Se on aineetonta vientiä ja kotimaan
kauppaa, jossa paikalliset asukkaat
saavat työtä ja tukea uudelle yrittämiselle. Se sopii myös erittäin hyvin
eläkkeellä olevan yrittäjän toimintamuodoksi. Siinä voi käyttää hyväksi
kaiken elinaikana liikealalla ja elämässä saadun kokemuksen ja mielenkiintoisen, kehittämistyön ulkopuolelle jäävän operatiivisen toiminnan voi siirtää franchising-ketjun
avulla aloitteleville nuorille yrittäjille.
Nämä saavat tukea yrityksen perustamisessa ja kokeneen mentorin vii203

mään nähdä, kuinka yhteistyö tuottaa tuloksia, hyödyttää sekä heitä
että meitä. Työllämme on siunaus.
Jo ensimmäinen projekti avaa
meille lankakerän. Sitä keriessämme
näemme kuinka paljon paikallista
työtä projekti synnyttää. Rakennusmateriaalit tulevat luonnollisesti paikan päältä kuten myös työntekijät ja
osittain työnjohto, samoin taiteellinen suunnittelu. Suomesta tulee osa
työnjohdosta ja teknisestä suunnittelusta. Toimintaa varten tarvitaan
koulutusta monille aloille: hotellin ja
ravintolan henkilökunnalle, terveydenhoidon ammattilaisille, ravitsemusalan asiantuntijoiksi, biodynaamisen (tästä myöhemmin) ja luomuruoan tuottajiksi ja toimittajiksi.
Tarvitaan myös lisää safarijärjestäjiä ja tulkkeja, retkioppaita, kuljetusyrityksiä, b&b -yöpymispaikkoja
jne. Viimeiseksi, vaan ei vähiten: nykyisen, suomalaisen Molok-järjestelmän rinnalle tarvitaan kokeneesti organisoitu, ekologisesti uusiokäyttöön erotteleva, talteen ottava, kierrättävä ja kompostoiva jätehuoltojärjestelmä ja sitä ohjaamaan ja toteuttamaan koulutettu, paikallinen
henkilökunta. Tämän jätehuoltojärjestelmän on oltava toimintakunnossa jo kylpylän rakennustyövaiheessa. Jätekaaoksen synty estetään
alkuunsa ja huolehditaan, että herkkä luonto suojataan.

sauden avukseen.
Fairfranchising tarkoittaa, että
toiminta on humaania yhteistyötä.
Se ei ole pörssiyhtiöiden kvartaalitaloutta, vaan pitkäjänteistä toimintaa,
jossa sijoittaja saa kohtuullisen ja
varman koron sijoitukselleen. Nuori
yrittäjä saa kaipaamaansa pääomaa
ja ammatillista tukea. Nuoren yrittäjän työpanos ja innostus yhdessä
mentorin, sijoittajan, kokemuksen ja
kehitystyön kanssa tuottavat molempia osapuolia tyydyttävää ja
energisoivaa tulosta.
FeriaFranchising – fairfranchising
tuo globaalietiikkaa vastapainoksi
markkinatalouden rinnalle. Pienyrittämisellä voidaan rakentaa Afrikan
kestävää tulevaisuutta. Onko minkään pankin johdon mielessä käynyt
ajatus lainakonttorien perustamisesta kehittyviin maihin antamaan mikrolainoja köyhän väestön yrittämisen avuksi? Tässä vaiheessahan on
jo todettu, että tappiot ovat minimaaliset. Pankkien imagolle toiminta
tekisi varmasti hyvää.

Mitä hyötyä tästä
kaikesta seuraa
Yksi asia johtaa toiseen. Syntyy hyvien tapahtumien ketjureaktio ja
yhtäkkiä ajattelumme kääntyykin
pois rahasta paljon tärkeämpään:
Miten voimme synnyttää lisää hyvää? Miten voimme vaikuttaa positiivisesti? Solmimme tuttavuuksia.
Saamme työtovereita paikallisen väestön joukosta. Viihdymme ja tunnemme olomme kotoisaksi näiden
uusien ystäviemme parissa. Antaa
syvää tyydytystä ja mielekkyyttä elä-

Lahjamme Afrikalle
Tähän asti olemme tottuneet puhumaan luomuruoasta, mutta Suomessakin on jo muutamia tiloja, jotka toteuttavat biodynaamista maa204

muuallakin, etsitään keinoja mahdollisimman monen, varsinkin nuoren, työllistämiseen, on 2x6 tunnin
työaikareformi erikoisen tervetullut
ratkaisu. Työaikareformin avulla
työllistetään mahdollisimman monta
ja samalla kuitenkin suodaan mahdollisuus opiskeluun, lisäopiskeluun
ja ammatissa kehittymiseen ilman
loppuun palamista. Kun työn määrää tasataan niin, että siitä riittää
mahdollisimman monelle, kohotetaan samalla koko kansan koulutusja elintasoa. Tämä tapahtuu silloin,
kun ihmiset ajattelevat humaanisti ja
jättävät itsekkyyden syrjään.

taloutta ja ruokatuotantoa. Biodynaaminen viljely on itävaltalaisen
Rudolf Steinerin 1900-luvun alkupuolella kehittämä kokonaisvaltainen ekologinen toimintatapa, jossa
pyritään ekologiseen tilakokonaisuuteen. Viljelijän ja kuluttajan vastuu luonnosta ja kotieläimistä, luonnon rytmien seuraaminen viljelyssä
sekä korkealaatuinen, myrkytön ravinto ovat olennainen osa toimintaa.
Biodynaamisen käytännön vieminen Namibiaan saattaa olla kallisarvoisin lahja, jonka voimme antaa
Afrikalle. Sen avulla on mahdollista
muuttaa karut ja hedelmättömät
maatilkut satoa tuottaviksi tarhoiksi,
kun vain maaperä on oikein hoidettu ja kasvit oikein valittu. Vähitellen
myös ruoan laatu ja määrä paranevat ja lisääntyvät ja maasta tulee
omavarainen. Esimerkin voimasta ja
koulutuksen ansiosta samaa kehitystä voi tapahtua muissakin Afrikan
maissa.
Kokemuksellisesti
arvokkainta
tässä on se tosiasia, että me, jotka
olemme ymmärtämättämme myrkyttäneet oman maamme maaperää
ja vesiä, voimme menneet vuosikymmenet nähneinä estää samaa
tapahtumasta Afrikassa. Voimme
vielä varjella neitseellistä maaperää,
missä öljynporaus, uraani- ja timanttikaivokset tai geenimanipuloidut
viljelykasvit eivät sitä ole turmelleet.

TAR – koko maailma
rahoittajana
Mitä vähemmän käytämme autoja,
laivoja ja lentokoneita ja sen sijaan
turvaudumme junakuljetuksiin, sitä
enemmän säästämme luontoa. Autot ja lentokoneet myrkyttävät ilman
ja maan, laivat taas pilaavat meret.
On viisasta harkita asiaa kaukonäköisemmin ja ennakoivasti jo vähentää näitä pitkän matkan liikkumismuotoja keskittymällä juniin. Junaristeilyt ovat numero yksi tulevaisuuden liikkumis- ja lomailumuotona.
Sähköjunien aikakauden valmistelu
Afrikassa voi alkaa heti, kun auto-,
laiva-, lentokone- ja paperiteollisuus
oivaltavat, miten siirtyä kehityksessä
eteenpäin ja korvata taantunut kysyntä kääntämällä tehtaiden toiminta junateollisuuden moniin tuotantoaloihin. Risteilyjunat ja junaristeilyt
ovat lähitulevaisuutta.

Toinen lahjamme Afrikalle
Koska Afrikassa ja myös Namibiassa
on paljon työttömiä ja siellä, kuten
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Paras keino järjestää oman maan
asukkaille jatkuva, säännöllinen tulolähde on taata rauhalliset olot kaikille matkailijoille ja lomailijoille. Turistit ovat tuottava, kasvava ja jatkuvasti uusiutuva luonnonvara, joka
tulee vain sinne, missä on luontoa,
rauhaa, kauneutta, puhtautta, rehellisyyttä, ystävällisyyttä ja turvallisuutta. Oloja tasoittaa ratkaisevasti
se oivallus, että Afrikan valtiot kylpevät jatkuvassa tulolähteessä, auringon paisteessa. Pohjoisen pallonpuoliskon asukkaat tarvitsevat aurinkoa pysyäkseen terveinä. Ottamalla terveysturismin tavaksi, meidän Pohjolan asukkien vieraillessa
pari kertaa vuodessa eteläisellä puoliskolla, kaikki voivat hyvin, niin isännät kuin vieraat.

Lisäys helmikuussa 2013

AURINKOENERGIAN
HAJATUOTANTO
Sijainniltaan Namibia on erikoisen
sopiva aurinkosähkön paikalliseen
tuottamiseen. Oman tarpeensa lisäksi se pystyy tulevaisuudessa valmistamaan viimeisen teknisen tiedon mukaisia aurinkopaneeleita ja
tuottamaan sähköä myös muun eteläisen Afrikan käyttöön. Tästä tulee
uusi, jatkuva, kestävän kehityksen
myyntiartikkeli ja tulolähde Namibian valtiolle. Paikallisesti tuotettu
aurinkoenergia on luonnollinen ja
ekologisin ratkaisu.

Öljy ja kaivokset mennyttä
aikaa – tulevaisuus
turismissa

Safaria Group –
lomailijan Afrikka

Öljyn ja kaivosten luontoa ja ihmisten terveyttä tuhoavat haitat kuuluvat menneelle vuosituhannelle. Teollisuusmaiden moraalinen velvollisuus onkin siivota aiheuttamansa
sotkut ja aidosti tukea Afrikkaa sen
kehityksessä lapsipuolesta täysivertaiseksi jäseneksi maailman kansojen
joukossa. Meidän on ymmärrettävä,
että Afrikassa on koko maailman tulevaisuus. Se on meidän alkukotimme ja sinne palaamme tervehtymään ja lepäämään muun maailman
temmellyksistä. Afrikan luonto on
korvaamaton meille.
Afrikan valtioitten väliset levottomuudet tyrehtyvät vallanpitäjien
ymmärrettyä, että aurinkoenergian
tuotannon lisäksi tarvitaan rauhaa.

Turismi tuottaa työtä ja tuloja maitten kansalaisille mikro- ja pienyritysten avulla. Korruptio katoaa, sillä järjestyneissä oloissa sille ei ole enää tilaa. Teollisuusmaitten apu on tervetullutta kaikenlaiseen koulutukseen,
turismin kehittämiseen, biodynaamiseen viljelyyn ohjaamiseen ja
pankkitoimintaan pienten mikrolainojen järjestämisessä. Terveys- ja safarimatkailu sopii niille Afrikan maille, joissa on rauhalliset ja turvalliset
olot ja jo alustavasti matkailutoimintaa. Tällaisia maita ovat nyt Namibian lisäksi Etelä-Afrikka, Gambia,
Ghana, Kenia, Senegal ja Tansania.
Mielenkiintoisia ovat alkuperäisen
kulttuurinsa takia myös Benin ja Togo.*
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rikasta voidaan siirtyä – luonnon ehdoilla, ilman sähköjohtoja – luksusristeilyjunalla Etelä-Afrikan eteläisimpään kolkkaan, ovat vapaan
energian esteet jo poistuneet. Öljy
on silloin enää toisarvoinen tarveaine ja ilman voimalinjoja toimiva vapaa energia on luontoa suojeleva
vaihtoehto. Trans African Railways –
TAR – Afrikan päärata mantereen
halki, ja siitä erkanevat sivuhaarat,
ovat erinomaisia kohteita maailman
valtioiden, järjestöjen, yritysten ja
yksityisten avustuksille. Niiden rakentaminen tulisikin jakaa maitten
välisiin osuuksiin, jotka antavat kaikille säännöllistä työtä sekä vievät
nuorten miesten energian ja huomion pois mellakoinnista ja sodista
rakentamaan omaa, rauhallista tulevaisuutta kuuden tunnin työllä, opiskelulla ja ammattiin koulutuksella.
* Mondo nro 2/2013 Juha Vakkuri/Afrikan ystävä, ss. 72-74

Kaikkien edellä mainittujen maiden kesken olisi mahdollista muodostaa yhteisesti Safaria Group,
lomailijan Afrikka, jonka yritystoimintaa tuettaisiin nykyisten avustusten sijasta tai rinnalla. Safaria Groupin rauhallisia maita suositeltaisiin
myös matkailijoille ja Namibian Swakopmundin kaltaisten Feria-nowakylpylöiden perustamista tuettaisiin
koulutuksella ja taloudellisesti. Ehkä
silloin myös kapinoivat maat ymmärtäisivät, että rauhalliset olot ovat
paras edellytys taloudelliselle tuelle.
Ihmisrotu on aikanaan lähtenyt Afrikasta ja nyt, 70 000 vuotta myöhemmin, se voisi taas alkaa vierailla
lapsuudenkodissaan rakkaita sukulaisia tervehtimässä ja nauttimassa
auringosta, lomasta ja luonnon antamasta terveydestä.

Rauhoittava ratarakennus
Kun Välimeren rannalta Pohjois-Af-

207

Yhteiskunta koostuu yksilöistä – ihmisistä.
Ilman ihmisiä ei ole yhteiskuntaa.
Minun toimintani – Sinun toimintasi –
meidän jokapäiväiset valintamme
määräävät yhteiskunnan kehityksen suunnan.
Tämän päivän maailmassa vallitsee
meidän yhteisesti hyväksymämme elämäntapa.
Tämä elämäntapa on kehittynyt
mielestämme itsestään–
ilman omaa vaikuttamistamme.
Se on totta, osittain –
se on todella kehittynyt
ilman omaa vaikuttamistamme.
Katso ympärillesi ja mieti,
oletko tyytyväinen ja onnellinen
tämän päivän maailmassa?
Tätäkö Sinä halusit?
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Jos haluat vaikuttaa –
jos haluat muuttaa maailmaa,
Sinä voit sen tehdä.
Mutta Sinun pitää herätä –
meidän kaikkien pitää herätä –
rakentamaan yhdessä aktiivisesti ja positiivisesti
sitä elämää,
jota haluamme elää rakkaittemme kanssa.
Positiivisuus, usko, sitoutuminen ja yksimielisyys
moninkertaistavat onnistumisen.
Nyt on jo kiire!

Feria Finland
on yhteinen juhla.
Sinä olet tervetullut!
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FERIA FINLANDIN RAJATTOMAT
MAHDOLLISUUDET

Elämämme näyttää päällisin puolin
olevan järjestyksessä – yhteiskunta
toimii, tieteet edistyvät, tekniikka on
huippuluokkaa ja kännyköillä hoituu
koko sosiaalinen elämä. Hullun lehmän tautikaan ei oikeastaan koske
juuri meitä, se on vain jossakin
muualla. Tämä järjestäytyneisyys on
rauhoittavaa ja siksi niin harhaanjohtavaa, sillä se estää meitä oivaltamasta, että saasteet, siis juuri kemikaalit ja raskasmetallit sekä niistä aiheutuvat myrkytys- ja puutostilat
ovat suurin terveyttämme ja ympäristöämme uhkaava tekijä. Me voimme olla aloittamassa muutosta. Se
voisi olla tavoitteemme.

Aloittaessani Feria-työn syksyllä
1995 puheet kasvihuoneilmiöstä ja
ympäristökatastrofeista olivat kylläkin tärkeitä aiheita, mutta ne koskivat kaukaisempaa tulevaisuutta. Ne
eivät vaikuttaneet ihmisten jokapäiväiseen elämään. Tilanne on kuitenkin viime vuosina muuttunut ratkaisevasti ja muuttuu yhä kiihtyvällä
vauhdilla. Tänä päivänä kaikki elämä
maapallolla on uhatumpi kuin tuhansiin vuosiin.

On keskityttävä
tekemään muutosta
Uhkakuvien maalailu ei kuitenkaan
auta tilanteen korjaamisessa. Kaikki
tuntevat voimattomuutensa markkinavoimien ja lähestyvän katastrofin
edessä. Hyvänä esimerkkinä tästä on
se tosiasia, että EU:n alueella on tällä hetkellä käytössä 270 000 kemikaalia, joista nyt, pitkien neuvottelujen jälkeen, onnistuttiin kieltämään
12. Näidenkin käyttö sallitaan erikoistapauksissa. Mitä voisimme tehdä?
Tärkein syy tähän kehitykseen
on se, että emme yksinkertaisesti
ymmärrä emmekä tiedä, kuinka pitkälle saastuminen on jo edennyt.

Suomen tulevaisuus
on maaseudussa
Semiurbaanit FeriaLähiköt ovat lähitulevaisuuden ekologinen asumismuoto. Ihmisen hyvinvointi luonnon
keskellä, tutun ja turvallisen yhteisön
jäsenenä ulottuu pienen lapsen ensimmäisistä elinvuosista eläkepäiviin
ja vanhuuteen asti. Siinä toteutuu
myös uuden vuosituhannen kestävä
trendi, lähifilosofia. Lähikkörakentaminen tuottaa rakennuksia, joiden
elinkaari on vähintään 200 vuotta.
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Tiedemiesten nykyisten laskelmien
mukaan nousee meriveden pinta
mannerjäätiköiden sulamisen takia
metrin sadassa vuodessa. Lisäksi aiheuttaa meriveden laajeneminen
lämmetessään kahden metrin nousun, siis yhteensä kolme metriä.
Elämme jo tänä päivänä tätä tulevaisuudenkuvaa.
Tapahtumat etenevät emmekä
voi niitä pysäyttää, mutta meidän
tulee onnettomuuksien ja kriittisten
vaaratilanteiden – varsinkin merenrannoilla sijaitsevien ydinvoimaloiden tuhoutumisten – sekä taloudellisten suurtappioiden välttämiseksi
ottaa nämä tulevat tapahtumat huomioon. Tästä syystä kaikki, mitä tänään suunnitellaan ja rakennetaan
esim. Helsingissä ja sen lähiympäristössä herättääkin kummastusta ja
kysymyksiä. Missä ajassa ja maailmassa päättäjät elävät?
Ekologisen asennoitumisen ja lähityön lisääntyessä autojen käyttö
vähenee. Aurinkotuulten – junaristeilyjen – ansiosta sähköinen rautatieliikenne astuu etualalle. Vesiteitä
ja rantoja hoidetaan ja säästetään
luontolomiin ja matkailuun. Manneryhteys rautateitse Suomesta Eurooppaan Pietarin ja Baltian kautta
otetaan käyttöön. Kaakkois-Suomi
saa sijaintinsa ansiosta uutta lisäarvoa. Vienti muuttaa luonnettaan
fyysisestä tavarankuljetuksesta fairfranchising-toiminnaksi, jossa toteutuu sekä vientikauppa että kohdemaan paikallinen talous.
Tuotteet tuotetaan paikan päällä
lähityönä
franchising-pohjalta.
Suunnittelu tapahtuu päämaassa,

tässä tapauksessa Suomessa. Tuonti
tapahtuu vastaavasti samalla tavalla
ja työllistää Suomen maaseutua. Tavaroiden sijasta ihmiset matkustavat. He avartavat näin maailmankuvaansa. Etäkommunikointi tapahtuu
pääosin tietoliikenteen avulla. Junaristeilyt ja Ferimart-paviljonkien
myyntiverkosto yhdessä tuovat asiakaspotentiaalin maan joka kolkkaan.
Suomen kartta muuttuu ratkaisevasti. Ihmisten elämänlaatu paranee
olennaisesti. Tämä voisi olla tavoitteemme.

Suomalainen valoenergia
Olemme antaneet nimityksen aurinkoenergia ja aurinkopaneelit johtaa
meidät harhaan vuosikymmeniksi.
Kun sen sijaan puhumme valoenergiasta ja valopaneeleista, huomaammekin, että Suomen pitkän, valoisan
kauden ansiosta meillä on erinomaiset mahdollisuudet tuottaa valoenergiaa, jo helmikuusta pitkälle syksyyn. Sähkövalo on valosähköä.
Uppsalan yliopiston kehittämän,
kasvien yhteyttämisajatukseen, fotosynteesiin, perustuvan ratkaisun,
kostean kennon ansiosta voidaan lasipaneeleita valmistaa yksinkertaisissa tuotanto-olosuhteissa.* Yhteispohjoismaisen tuotekehityksen ansiosta näitä paneeleita voitaisiin koota maaseudun tuotantoverkostoissa.
Vienti tapahtuisi ulkoistettuna tai
franchising-toimintana.
Valopaneelien valmistus ja niillä
tuotettu sähkö ovatkin yksi maaseudun hyvinvoinnin tukipylväistä.
Niinpä maaseudun asukas voisikin
etukäteen varmistaa huolettomien
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hokkaasti todeta ja tuhota elävät
taudinaiheuttajat. Kun tästä laitteesta vielä valmistetaan joka kodin kätevä ja edullinen testaus- ja hoitoväline, avautuvatkin ennennäkemättömät, lääkkeettömät mahdollisuudet
terveydenhoidossa,
itsehoidossa,
eläinten hoidossa sekä puhtaan ravinnon tuotannossa ilman pastörointia ja kemikaaleja. Internetin
kautta löytyy jo nytkin tietokoneen
avulla käytettäviä bioresonanssihoito-ohjelmia, jotka toimivat hämmästyttävän tarkasti – ilman lääkkeitä,
Ne ovat helppoja käyttää ja itsehoito, kuten esimerkiksi puutostilojen
analysointi on nopeaa ja yksinkertaista. Tämä voisi olla tavoitteemme.
* Hulda Clark: Hoito kaikkiin
sairauksiin, s. 382, Lootus-kirja Oy
1999

eläkepäivien toimeentulon asentamalla valopaneelit tuottamaan sähköä myytäväksikin. Tämän ”kansalaissähkön” tuotolla voisivat myös
kerrostaloissa asuvat vähentää asumiskulujaan. Tämä voisi olla tavoitteemme.
* Eero Paloheimo: Syntymättömien sukupolvien Eurooppa, s. 268,
WSOY 1996

Bioelektroniikka on osa
uutta markkinataloutta
Tutkija Hulda Clarkin kehittämä pieni, yksinkertainen laite, synkrometri,
ilmaisee käyttäjälleen, mitä saasteita, bakteereja, viruksia tai loisia kyseisessä kohteessa – tuotteessa,
näytteessä, ihmisessä tai eläimessä –
on. Kirjoissaan hän on julkaissut rakennuskaavion tästä laitteesta antaakseen kaikille mahdollisuuden
sen kokoamiseen. Sitä ei siis voi enää
patentoida. Laitteella voidaan hetkessä todeta elävästä kohteesta
vaikkapa hiv/aids tai syöpä, ruoka-aineiden salmonella ja juomaveden raskasmetallit. Samoin laite ilmoittaa tietokoneista ja televisioista
sekä painotuotteista, tekstiileistä ja
rakennusmateriaaleista
haihtuvat
myrkylliset kemikaalit, hammashoidossa käytössä olevat myrkylliset
muovit, metallit ja synteettiset yhdisteet sekä kehoon eri teitä kertyvät, hajoamattomat kemikaalit jne.
Hulda Clarkin synkrometri toimii
äänioskillaattoripiirin periaatteella ja
vaatii jonkin verran harjaannusta.*
Laitteesta on myös valmistettu ammattikäyttöön digitaalinäyttöinen
versio, jolla voidaan nopeasti ja te-

Suomen maaseudusta
mantereemme
terveysmatkailun keskus
Tällä hetkellä käydään keskustelua
norjalaispotilaitten vastaanottamisesta Suomeen. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten pelko, ennakkoasenteet ja lauma-ajattelu sulkevat
pois loistavia maaseudun kehitysmahdollisuuksia. Suomessa on ympäri maaseutua tyhjiä sairaalakomplekseja sekä tyhjeneviä varuskunta-alueita, joille ei ole keksitty
järkevää käyttöä. FeriaStrategiassa
on ehdotus näitten alueitten muuttamisesta viiden tähden Feria Centereiksi, luontaisterveysmatkailun, virkistymisen ja kansainvälisen kuntoutuksen korkealuokkaiseksi verkostoksi.
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ajatuksesta ja aloitteesta. FERIA –
Fantasiaa, Ekologiaa, Realismia,
Idealismia, Atmosfääriä.
Feria on mielikuvituksen rikkautta ja luonnon rakkautta. Sen juuret
ovat tukevasti todellisuudessa. Tinkimätön eettisyys ja korkeat ihanteet
antavat sille jäljittelemättömän uskon, valon ja ilon ilmapiirin. Tällöin
näennäisesti mahdotonkin muuttuu
mahdolliseksi. Jokainen ihminen on
vankina omassa ajatusmaailmassaan. Feria Finland opettaa ihmiset
vapautumaan pelosta ja ennakkoluuloista. Se opettaa ajattelemaan
positiivisesti ”entäpä jos – ”.
Se vapauttaa suuren määrän
energiaa jarruttavasta ja niin hedelmättömästä ajatusmallista, miksi joku asia ei voi onnistua, siihen, miten
yhteistyöllä ja yhteisellä osaamisella
tämä sama asia saadaan toteutumaan. Ferian avulla näemme, että
muutos on aina mahdollisuus. Feria
vapauttaa ihmiset. Tämä voisi olla
tavoitteemme.

Norjalaispotilaat ja myöhemmin
myös muista maista tulevat asiakkaat voisivat teknisesti korkeatasoisissa sairaaloissamme tehtyjen toimenpiteiden jälkeen viettää ainutlaatuisen toipumisloman keskellä
puhdasta, parantavaa luontoa asiantuntevassa hoidossa. Myös katastrofien uhrit, etenkin lapset, saisivat uuden alun ja voimia jatkaa elämäänsä kotimaassaan. Bioelektroniikan mahdollisuudet terveydessä ja
tuotannossa esitellään nowahoito-ohjelmassa, samoin nowatrainereiden ammattikunta, joka voisi työllistää lähityön kautta kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri Suomea. Tämä voisi olla tavoitteemme.

Feria-ohjelman kelpoisuus
Feria Finland -strategian toisen osan
teksti valmistui vuoden 2000 kuluessa. Viimeiset, tavallaan tärkeimmät
artikkelit syntyivät marraskuussa
2000. Pitkälle toista vuotta minulla
on siis ollut mahdollisuus ajatuksissani testata FeriaStrategian toimivuutta seuratessani median välityksellä yhteiskunnallisten ongelmien
loputonta ketjua. Feria Finland -strategia on pitänyt pintansa kaikissa tilanteissa. Monet ovat vuosien varrella kysyneet, mistä nimi Feria tulee,
mitä se tarkoittaa. En ole osannut
vastata tähän, koska nimi vain ”tuli”
heti alussa. Vasta nyt, kirjoitustyöni
loppuvaiheessa tämä selvisi, kahdellakin tavalla:
FERIA – Finland’s Ecoethical Recipe – Individual Action. Sehän on
totta – kaikki toiminta alkaa aina siemenestä, yhden ihmisen unelmasta,

Viiden ja puolen miljoonan
palan palapeli
Yksityiset kansalaiset ja yritykset ratkaisevat maapallon tulevaisuuden.
Mikään muu maallinen mahti ei siihen enää kykene. Vain valveutuneet
kansalaiset ja pienyritykset voivat
toimia aloitteentekijöinä ja suunnannäyttäjinä avainpaikalla siinä ketjussa, joka alkaa ruohonjuuritasolta,
yksittäisistä kansalaisista ja heidän
yrityksistään ja joka vähitellen ulottuu valtakunnalliseen päätöksentekoon ja lopulta myös suuryrityksiin.
Kaikki yksilöt, yritykset ja päättä213

jät – kaikki tahot – haluavat periaatteessa toimia ympäristön ja yhteiskunnan parhaaksi, mutta tarvittava
aika, keinot, riittävät resurssit sekä
tehokas käytännön kokonaissuunnitelma – itse kuva palapelissä – puuttuvat. Juuri tässä on FeriaStrategian
rooli ja tehtävä inhimillisen tulevaisuuden tekijänä ja ekoeettisen markkinatalouden, globaalietiikan, alkuunpanijana. Feria Finland -strategian toteuttajat, palapelin kokoajat,
ovat se yhteiskunnan neljäs sektori,
kansalaissektori, joka meiltä on tähän asti puuttunut, mutta jota olemme tietämättämme kipeästi kaivanneet. Tämä voisi olla tavoitteemme.

On otettava selvää
vaihtoehdoista
Kukaan, joka seuraa internetin terveyssivuja ei voi välttyä tiedolta, miten kaikkia sairauksia, myös syöpää,
voidaan hoitaa luonnon keinoin. Sivuilla kerrotaan myös, kuinka mammografiat ja koepalat lisäävät syöpäriskiä. Se, mistä puhutaan hämmästyttävän vähän, aivan kuin asia koskisi vain eläimiä, on loiset, parasiitit.
Loisia, erilaisia matoja, on kuitenkin
myös ihmisillä; perheillä ja niitten
kotieläimillä yleensä samoja. Matkustamisen lisääntyessä lisääntyvät
myös loiset, joita aikaisemmin oli
vain kaukaisissa maissa. Ne aiheuttavat monia vaivoja erittämällä myrkyllisiä jätteitä, puutostiloja syömällä
meidän ravintoamme ja sairauksia,
myös sydänvaivoja ja syöpää. Oikeastaan vain Hulda Clark on selvittänyt tätä ongelmaa. Tämä vaitonaisuus johtuu ainakin osaksi siitä, että
loisten toteaminen ilman bioresonanssilaitetta on hankalaa ja aikaa
vievää. Osasyy on myös se, että matolääkkeet ovat halpoja; ne eivät
kiinnosta valmistajia.
On hyvä tietää, että Royal Raymond Rife jo viime vuosisadalla
1930-luvusta lähtien tutki onnistuneesti syöpää ja sen parantamista.
Tällöin hän löysi syöpäviruksen, BXVirus, joka esiintyy aina, kun syöpä
saa vallan. Barry Lynes on kirjoittanut kirjan, jossa hän kertoo Rifen
kamppailusta tutkimustensa puolesta ja karvaan tappion, jossa vastapuolelle aivan kaikki keinot olivat
sallittuja. Laitteet, tiedot ja muistiin-

Lisäys huhtikuussa 2013
UNOHDETTU JA
VAIETTU ALUE
Tämän vuosituhannen puolella on
kansalaisten sairastaminen saanut
aivan uudet mittasuhteet. Sydänsairaudet ja varsinkin syöpä ovat lisääntyneet epidemian lailla. Kaikista
tutkimuksista huolimatta syöpää
esiintyy tänä päivänä enemmän kuin
viime vuosisadalla. Parannuskeinot
pysyvät koko ajan samoina, vanhoina: leikkaus, sädehoito, kemoterapia. Kaikki kehoa tuhoavia käsittelyjä, joista vain vahvimmat selviävät
hengissä. Miksi parantavaa hoitoa ei
löydy?
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sairauksia. Hapen puute ja myrkyttyminen ovat siten perussyitä myös
syöpien syntyyn.*
*Paul Benson: Happi Luonnon
keinot ovat parhaat s. 1. Lootus-kirja Oy

panot tuhottiin ja asia vaiettiin perusteellisesti vuosikymmeniksi. Nyt
siitä on paljon tietoa internetissä.

Loiset lisäävät
syöpäriskiä
Bioresonanssilaitteella on mahdollista todeta loiset ja missä elimissä niitä
on: aivoissa, sydämessä, keuhkoissa,
maksassa, veressä, lymfanesteessä
jne. Samoin Hulda Clarkin syöpämadoksi nimittämä fasciolopsis buskii
ja sen esiintyminen aina syövän yhteydessä sekä Rifen syöpävirus. Matolääkkeet ovat luonnollisia mausteita ja yrttejä: neilikkaa, koiruohoa,
saksanpähkinää, oreganoa, korianteria. Paras hoito tämän lisäksi on
epäilemättä luonnonmukainen kasvisdieetti ja paljon tuoremehuja, ituja, vihanneksia ja puhdasta, elävää
vettä.
Vaiettuun alueeseen kuuluu
myös saastuneen ilmakehämme
happiköyhyys. Vielä noin 200 vuotta
sitten hengittämässämme ilmassa oli
happea 38% ja hiilidioksiidia vain
1%. Nykyisin vastaavat luvut ovat
19% ja 25%. Kaupunkien ilmassa
näiden aineiden suhdeluku on vielä
huonompi. Kehossamme tapahtuva
palaminen tarvitsee happea tuottaakseen energiaa. Hapen puutteesta johtuva epätäydellinen palaminen
tuottaa liikaa kuona-aineita, ja keho
alkaa rappeutua; syntyy kroonisia

Vapaaksi vanhasta
paradigmasta
Vaatii rohkeutta mennä vastavirtaan
lääketieteen kanssa. Siksi on hyvä
etsiä tietoa internetistä hoidoista,
jotka ovat auttaneet paranemaan
syövästä luonnon keinoin. Tri Lorraine Dayn – siis lääkärin – kertomus
omilla sivuillaan paranemisestaan ilman lääketiedettä on innoittava ja
rohkaiseva. Tuntiessaan hyvin sairaalahoitojen vaikutukset hän kieltäytyi niistä. Hänen tarinansa on
inspiroiva ja se kertoo, kuinka meissä
oleva sairaus on tulosta elämäntavoistamme ja siksi voimme myös parantua muuttamalla elämämme.
Parinkymmenen vuoden sisällä,
niin on ennustettu, joka toinen ihminen saa jonkun syövän – siis joku
perheessä. Siksi on tarpeellista miettiä näitä asioita jo terveenä ollessa,
että ei ensisäikähdyksen vallassa
suostu hoitoon kuin hoitoon ympäröivien ihmisten, myös hoitavien tahojen painostuksesta. Kaikkein parasta on muuttaa elämäntapojaan
ennen katastrofia.
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FERIA FINLANDIN
VALTTIKORTTI

www.feriafinland.fi

Fantasy
Ecology
Realism
Idealism
Atmosphere

www.feriafinland.fi

Finland's
Ecoethical
Recipe –
I ndividual
Action
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Palapeli on täydellinen
vasta kun kaikki palat
ovat paikoillaan.
Jokainen pala on
yhtä tärkeä.
Sinun palaasi tarvitaan.
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FERIA-SUOMI –
FERIA FINLAND
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AA

FERIA-STRATEGIAN VOIMA
ON

KÄYTÄNNÖN KOKONAISUUDEN
HAHMOTTAMINEN.
FERIA-STRATEGIA
ANTAA KEINOT TOIMIA SUUNNITELMALLISESTI
YHTEISKUNNAN KAIKILLA TASOILLA
KUNNISTA, YRITYKSISTÄ JA
YKSITTÄISISTÄ KANSALAISISTA
JÄRJESTÖIHIN, POLIITIKKOIHIN JA
HALLITUKSIIN ASTI.

FERIA-STRATEGIA
ON YHTEINEN SUURI PALAPELI, JOSSA
JOKAINEN ITSENÄINEN PALA, PIENI TAI SUURI,
AINA LIITTYY KOKONAISSUNNITELMAAN JA
JOSSA KAIKKIEN TAHOJEN TOIMINNASTA
SYNTYY LUONNOSTAAN YHDESSÄ
MONITASOINEN, MIELEKÄS
FERIA-KOKONAISUUS –
KESTÄVÄN KEHITYKSEN
MODERNI FERIA LIFESTYLE.
FERIA-KOKONAISUUS SYNTYY AIKANAAN,
JOKAINEN PALA VIE
MAAILMAAMME PAREMPAAN.
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FERIA-SUOMI –
FERIA FINLAND
TARKOITTAA

•

kansainvälisesti arvostettua asemaa

•

kansallisesti vahvaa identiteettiä

•

luovaa, mielekästä, tuottavaa työtä

•

vauraita, omailmeisiä maakuntia

•

luonnonläheistä ja viihtyisää
kotia ja asuinympäristöä

•

lämminhenkisiä naapuruussuhteita ja yhteistyötä

•

tasapainoista ja turvallista
lasten ja nuorten maailmaa

•

lämpöä ja välittämistä ihmissuhteissa,
mielenterveyttä

•

henkistä tukea ja käytännön apua
lähimmäisille yli rajojen

ELÄMÄNILOA,
USKOA TULEVAISUUTEEN,
RAKKAUTTA, RAUHAA.
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FERIA FINLAND –
YHTEINEN PALAPELIMME
HYVINVOINNIN RENKAAT
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N EUROOPAN UNIO
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ITSENÄISYYTTÄ

REHELLISYYTTÄ

HENKISIÄ
ARVOJA

EK

MEIDÄN KAIKKIEN
MUISTETTAVAKSI
Arkipäivän keskellä
unohdamme liian usein, että
jokainen sukupolvi
rakentaa yhteiskuntaa
myös kasvavia polvia varten.
Mitkä ovat heidän tarpeensa
ja elämänarvonsa?
Miten ne eroavat
omista tavoitteistamme?
Osaammeko ja haluammeko
katsoa tulevaisuutta
myös heidän silmillään –
heidän arvoistaan lähtien?
Ratkaisut ovat oikeita vain silloin,
kun ne ovat parhaaksi kaikille.
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MIKÄ ON
HENKINEN JA FYYSINEN
PAIKKAMME
SUKUPOLVIEN SAATOSSA?
AUS
VIIS

70 – 90 SYRJÄYTETYT SUKUPOLVET
Sota-aika – usko – yksimielisyys –
ruumillinen työ – säästäminen –
pakollinen niukkuus –

S
EMU
K
O
K

SISU JA SELVIYTYMINEN

50 – 70 PÄÄTTÄVÄT SUKUPOLVET
Koulutus – työ – rakentaminen –
ekologinen tietämättömyys –
ekologinen tiedostamattomuus –
VALTA JA OMISTAMINEN

O
TAIT

30 – 50 SUORITTAVAT SUKUPOLVET
Markkinatalous – optiot – kasvu –
työ – tavara – välinpitämättömyys –
teknistyminen vaiko tiedostaminen –
KIIRE JA TEKEMINEN
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T
YDE
E
T
YH

15 – 30 IT-SUKUPOLVI
Kansainvälisyys – elämysmatkailu –
mielekäs työ – ihmissuhteet –
tasa-arvo – valveutuminen –

O
PAIN
A
S
A
T

ELÄMINEN JA KOKEMINEN

0 – 15 UUDEN AALLON SUKUPOLVI
Fyysinen terveys & henkinen kasvu –
luova työ & lepo – luonto – luomu –
globaalisuus & kansallisuus –
KASVU JA KEHITTYMINEN

Mitä enemmän kokemusta,
sitä suurempi
mahdollisuus, vastuu ja velvollisuus
meillä on
ohjata yhteiskunnan kehitystä
TIETOISUUTEEN, TASAPAINOON
JA
TURVALLISEEN TULEVAISUUTEEN.
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Kiirehdimme
halki elämämme päivien pysähtymättä
omistautuen työlle,
tavoitellen menestystä,
keräten omistettavaa,
kunnes vihdoin ehkä ymmärrämme, että
lopulta – lopussa –
vain opitut läksyt, korjatut virheet ja
kaikki kokemuksemme osoittautuvat
tärkeiksi ja pysyviksi.
Usein kovin myöhään selviää meille
elämän yksinkertaisuus, helppous
– ja vaikeus.
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Tammikuussa 2010
INTUITIOSTA LUOVAA APUA

hitetään rakkaudella kaikkien hyväksi. Se on Euroopan Disneyland aikuisille. Book a rest in Bukarest. Megalomania – Megaromania.
Siellä on kylpylä, jossa voi parantua, nuorentua, tervehtyä, kohentaa
kuntoaan, päästä riippuvuuksista,
masennuksesta, selvittää ongelmansa, toipua avioerosta, läheisen menetyksestä, oppia arvostamaan itseään ja elämäänsä, löytää keskusteluapua ja tukihoitoa sekä lopuksi
löytää myös halun auttaa muita ihmisiä, elämälleen uuden tarkoituksen.
Vaikka paikka on valtava, kaikki
mitä siellä on, on ihmisen kokoista,
erilaiset liiketoiminnot on vain kerätty tälle alueelle. On yksityisten yritysten vetämiä hotelleja, ravintoloita, kahviloita, baareja, kaksi tavarataloa, esim. Harrods ja Stockmann,
joissa on sama henki. Kaikki on korkeatasoista, puhdasta, vähitellen
myös ekologista, rehellistä, ystävällistä, kaikki ovat tervetulleita. Jokaisen raha on samanarvoista ja ihminen on aina ihmisen arvoinen.
Siellä on kirjakauppoja kaikilla
Euroopan kielillä, antiikkiliikkeitä, sisustusliikkeitä, mosaiikkitöitä ja mo-

Olin juuri aikaisemmin, ehkä edellisenä iltana, nähnyt televisio-ohjelman Nicolae Ceausescun rakennuttamasta Kansan palatsista Romanian
Bukarestissa. Rakennus on maailman toiseksi suurin Pentagonin jälkeen, ja olin ajatellut Ceausescun
megalomaniaa. Romanialaiset eivät
olleet keksineet käyttöä palatsille, ja
siksi mietin mielessäni, miten siitä
parhaiten voisi saada iloa kaikille.
Aamulla sitten syntyi tämä intuitiivinen teksti. Tapanani on pyytää suojausta kanavalle, kysyä asioita ja sen
jälkeen kirjoittaa, mitä mieleen tulee.
Teksti on käsin kirjoitettua, olen vain
siirtänyt sen tietokoneelle ja lukemisen helpottamiseksi lisännyt pilkkuja.
Intuitiivinen kirjoitus 3.1.2010
KLO 9.50
(Pyydän siunausta ja suojausta ja
vastauksia tälle kanavalle Jumalan
nimessä. Aamen, kiitos.)

Kertokaa minulle Mega
romaniasta, mitä kaikkea
siellä on?
Megaromania kuuluu Euroopalle. Se
on muistutus siitä, kuinka myös pahasta voi syntyä hyvää, kun sitä ke229

saiikkimateriaaleja, käsintehtyjä koruja, ei välttämättä kalliita jalokiviä,
vaan lasia, kristallia, posliinia, keramiikkaa ja kaunista, taidokasta käsityötä, joka kumpuaa perinteistä.
Kaikki nämä liikkeet ovat pienten,
rehellisten yritysten vetämiä ja tavarat, joita niissä myydään, tulevat
osittain ympäröivältä maaseudulta ja
ympäröivistä maista. Kauneus innoittaa yhä hienompiin suorituksiin,
rihkamaa ei kukaan tarjoa eikä halua.
Megaromaniassa on myös taideja kulttuurikeskus. Teatterit, intiimit
näyttämöt, teatteriravintolat, kohtuullisen kokoiset konserttisalit, taidenäyttelyt sisätiloissa, mutta myös
ulkoilmakonsertit,
ulkoilmataidenäyttelyt Euroopan maista, esim.
suomalaiset peltilehmät ja -vasikat
kesäisellä laitumella. Megaromanian
ulkoalue on kaunis ja vehreä puutarha, jossa puistoalueet, niityt, kedon
kukat, vesiteokset ja taideteokset
luovat vaihtelevan, voimaa-antavan
ympäristön, jossa ihminen voi levätä
ja toipua.
Se on uudenlainen Versailles, joka on rakennettu luonnon ehdoilla,
luonnon ominaisuuksista lähtien, ei
ihmisen muovaamana, ei leikattuja
puita ja muotoon pakotettuja pensaita, vaan kukkia, sointuvia värejä,
muotojen moninaisuutta ja värien
loistavuutta ja kasvamisen riemua.
Tämän joukossa ulkoilmakahviloita,
konsertteja, aurinko- ja sadekatoksia, lepopaikkoja ja rauhallisia nurkkauksia mietiskelyyn ja oleiluun.
Kuljetukset Euroopan laajuisesti
tapahtuvat sähköjunilla. Sekä tuot-

teet että asiakkaat kulkevat junilla ja
lähiliikenne asemilta hoidetaan sähköautoilla ja -busseilla. Parkkipaikkoja ei Megaromaniassa ole, vaan
lähiliikenne hoitaa kaiken. Parkkikentät on muutettu kukkaniityiksi ja
taidenäyttelyiksi.
Parhaimmillaan Megaromanian
organisaatio on hoidettu siten, että
valtio vuokraa ulos tilat ja huolehtii
myös suuremmista muutoksista, joita siten voidaan valvoa tehokkaasti
ja tasokkaasti. Kokonaissuunnitelman luomiseksi tarvitaan suurempi
yritys, joka tekee pohjakaavoituksen, jonka mukaan liikeyritykset sijoitetaan tyylikkäästi, mutta myös
mielekkäästi ja tarkoituksenmukaisesti.
Megaromania on enemmän kuin
lottovoitto, se on monien sukupolvien pituinen eläke Romanian kansalle. Sen avulla ihmiset saavat työtä
ympäri maata, mutta myös Bukarest
kasvaa, kun Megaromanian työpaikat täyttyvät. Kun design ja maaseudun käsityötaito yhtyvät, nähdään
taas osaamista, joka hurmaa kauneudellaan ja ihmisen luovuudella.
Matkailu Euroopasta ja Aasiasta nimenomaan junilla on tulevaisuuden
matkustustapa – Bukarestin rautatieasemaa on kehitettävä, lentokenttä on parasta unohtaa.
Megaromaniasta voidaan kehittää Euroopan helmi, joka kyyneleitten ja kärsimysten jälkeen voi loistaa
puhtaammin ja kirkkaammin kuin
kallein jalokivi. Inhimillisyyden ja
rakkauden voimasta. Luovuuden
pyhä temppeli, Megaromania. Sacred temple of creativity, Megaroma230

tehnyt ja omaisuutensa, varallisuutensa vakiinnuttanut sijoittaja, jolla
on myös filantrooppisia toiminta-ajatuksia. Ja aikaa odottaa tulosta. Ei siis pörssiyrityksiä, joiden houkutus on toimia epäeettisesti rahan
saamiseksi ja säästämiseksi. Nämä
tulevat yritykset luovat uutta ekologista, mutta myös eettistä toimintatapaa, jossa tärkeintä on ajatella sydämellä ja myös opettaa ja generoida ekoeettistä toimintamallia ympäristöön.
Afrikka on vielä maanosa, joka
voi seurata omaatuntoaan ja opettaa muille maille, miten toimitaan
rakkaudesta käsin. Maailmassa on
paljon rikkaita ihmisiä, jotka haluavat auttaa Afrikan maita, mutta eivät ole löytäneet tehokasta tapaa.
Kun tämä Suomen franchising-vientituote on valmiiksi kehitetty, sitä on
helppo monistaa, missä sitä tarvitaan. Se antaa työtä paikallisille ja
välillisesti koko maan asukkaille. Kun
tähän vielä yhdistetään junaristeilyt
sähköjunilla, vieläkin enemmän ihmisiä voidaan työllistää. Matkailu
opettaa matkailijoille kokemuksen
kautta. Ihmiset oppivat näkemään,
että ilot, surut ja ongelmat ovat kaikkialla samat. Matkailu kasvattaa halua rauhaan ja se kypsyttää myös
kaikkia osapuolia ymmärtämään toisiaan. Matkailun tuodessa mukanaan mahdollisuuksia työhön, ihmiset saavat pysyä kotiseudullaan ja
vahvistaa juuriaan ja yhteistuntoaan.
Matkailijoitten tulisi myös harkita, minne haluavat apunsa suunnata, ei ole samantekevää, minne matkustetaan. Kun valitaan kohdemaa

nia.
Aamen, kiitos. 10.51 loppu.
Teksti jatkui sitten vielä seuraavalla kirjoituskerralla.
Intuitiivinen kirjoitus 6.1.2010
KLO 9.50 (Suojauspyyntö)

Kertokaa, miten tämä uusi
tuote voisi auttaa ja
minkälainen se on
Megaromanian kylpylä on Wellness
City Spa, joka toimii ainakin aluksi
suomalaisten johtamana, mutta
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa franchising-pohjalta, Fair Trade
Franchising tai oikeammin FeriaFranchising olisi oikea nimitys. Se on
aina todellinen terveyskylpylä, jossa
on kaikki viimeisin alan tieto, mutta
myös henkinen ulottuvuus on vahvasti esillä.
Romanian Wellness Beach Spa
on Mustanmeren rannalla ja lämpimien altaiden ansiosta sitä voidaan
käyttää vuoden ympäri. Kaikki on
ekologisesti aurinkosähköllä toimivaa ja vedestä poistetaan epäpuhtaudet ja bakteerit otsonoinnilla ja
värähtelytaajuuksilla, ilman klooria.
Tämä sama konsepti voidaan
siirtää Afrikkaan, ensiksi Namibiaan,
mutta myöhemmin myös muihin
maihin. Rantavaltioihin tulee Beach
Spa ja missä merenrantaa ei ole, sinne voidaan kehittää City Spa. Kun
kylpylät
toimivat
FeriaFranchising-periaatteella, suurin osa tuloista
jää tavalla tai toisella kohdemaahan
ja vain kohtuullinen vuokra- ja franchisingmaksu tulee rahoittajalle Suomeen. Siksi on tärkeää, että rahoittaja on vanhempi, jo elämäntyönsä
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työtä kotimaassaan?
Politiikalla tai direktiiveillä ei tätä
ongelmaa pystytä hoitamaan, mutta
ekoeettiselle markkinataloudelle tässä on erinomainen tilaisuus saada
asia järjestykseen. Yrityselämälle tämä on tuottavaa liiketoimintaa, jolle
on loistavat tulevaisuudennäkymät.
Siitähän tulisi upea paikka paeta talvea ja saada hoitoja. Eurooppalaiset
voisivat valita tämän tavan tukea
Romanian kehitystä, omaksi ja koko
Euroopan parhaaksi. Tässä on oivallinen esimerkki siitä, mitä eettisen liike-elämän avulla voidaan tehdä silloin, kun politiikasta ei löydy keinoja.
EU puolestaan pystyy tukemaan
asiaa projektirahoituksella. Euroopan Disneyland aikuisille – sitähän
me kaikki tarvitsemme!

kehitysapua silmälläpitäen, on sillä
suuri merkitys vastaanottavalle
maalle. Se kohottaa maan työllisyyttä ja varallisuutta, mutta myös asukkaitten itsetuntoa heidän selviytyessään omalla työllään.
Puhelin soi, lopetin 10.35. Aamen, kiitos.
En ole kirjoittanut Megaromaniasta tämän tekstin jälkeen, mutta
mielestäni tässä on riittävän selvät
suuntaviivat uudenlaisen avustustoiminnan perustamiseksi yritysmuodossa. Sitä voidaan sitten kehittää lisää tarpeen mukaan. Mistä löytyy
kiinnostuneita sijoittajia Suomesta
tai Euroopasta aloittamaan EU-projekti? Eikö nyt olisi koko Euroopan
eduksi järjestää romanikerjäläisten
asiat kaikkia osapuolia tyydyttävään
kuntoon ja auttaa heitä saamaan
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Elämä on paljon enemmän
kuin miltä se näyttää.
Jokaisen tapahtuman taakse
kätkeytyy myös syvällisempi todellisuus,
merkitys, tarkoitus, opetus.
Jokaisesta arkipäivänkin kokemuksesta
meillä on mahdollisuus oivaltaa
asioita, jotka ohjaavat, neuvovat ja
johdattavat meitä oikeaan suuntaan.
Kun opimme huomaamaan
tapahtumien – pientenkin –
sisäisen sanoman ja monet tasot,
kun opimme rehellisesti seurustelemaan
sisäisen minämme kanssa,
elämämme rikastuu sanomattomasti.
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Saamme vähitellen vastaukset
kaikkiin kysymyksiimme –
Miksi? Miksi juuri minulle?
Miksi juuri nyt? Miksi näin?
Nämä vastaukset odottavat sisällämme.
Ne tuovat ymmärtämisen,
hyväksymisen, oppimisen
ja
lopulta kiitollisuudenkin.
Elämä kantaa vaikeissakin vaiheissaan.
Kaikki on kohdallaan, jokaisena hetkenä.
Kaikki on hyvin – ja oikein.
Kiitos.
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Paljon parempi kuin tuskaillen
omistaa on maksaa kohtuullista
vuokraa valtion rakennuttamista lähikkökodeista. Kun lähikköjä rakennetaan ympäri Suomea useille paikkakunnille, on ihmisillä vapaampi
mahdollisuus halutessaan muuttaa
ja valita asuinpaikkansa ja kotinsa
toiveittensa ja tarpeittensa mukaan.
Ennen kaikkea jokainen tarvitseva
saa oman kodin. Koti on se perusta
ja turvapaikka, jota ilman ihmisen
elämä on tuuliajolla. Mitkään säännöt tai direktiivit eivät voi auttaa, jos
omaa kotia ei ole. Tämä on varmasti
kaikkien helppo ymmärtää omakohtaisesti sisäistämällä. Silloin on myös
helppo ymmärtää, että yhteiskunnan, valtion, perusvelvollisuuksiin
kuuluu järjestää koti kaikille. Myös
valtiolle maksetut vuokrat menevät
mielekkäämpään tarkoitukseen kuin
pankeille maksetut, niitä lihottavat
korot.
Kun asunnot rakennetaan ekologisesti, osaavasti ja huolella, ne kestävät ajan hammasta ilman jatkuvia
korjauksia ja huoltokulut pysyvät
kohtuuden rajoissa. Asukkaiden varat eivät ole sitoutuneina kodin seiniin, vaan niitä voidaan käyttää

Nykyajan trendin mukaan yritämme
korjata tehtyjä virheitä tai epäkohtia
yhä uusilla säännöillä ja pikaparannuksilla. Tämä koskee sekä sairauksia että yhteiskunnallisia ongelmia.
On parempi mennä aivan asioitten
juurille, ja kun perussyy on poistettu,
korjautuu kaikki muukin siihen asiakokonaisuuteen liittyvä itsestään.
Säännöt, byrokratia ja tuottamaton,
turhauttava työ jäävät silloin pois.
Luovuus, työnilo sekä niiden mukana korkeampi tuottavuus tulevat
luonnollisena seurauksena tilalle.

Kaikki alkaa omasta kodista
FeriaLähiköt ovat tämän päivän ekologinen asumismuoto. Suuri ero
vanhaan käytäntöön on mahdollisuus kaikkien asuntojen vuokraamiseen. Lähikkökotien vaikutus perheiden elämään on yhtä suuri ja positiivinen kuin työaikareformin. Meidän
ei tarvitse omistaa kotiamme. Tuskalla ja vaivalla maksaa korkoja ja lyhennyksiä lähes elämän tehtävänä.
Pelätä koko ajan, että korot nousevat yli maksukykymme. Pankit ovat
se käenpoika, joka syö enemmän
kuin muut, kasvaa ja voi hyvin toisten kustannuksella.
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työpaikkoja enemmän kuin nykyinen asumismuoto. Sivulla 90 on
kaavio siitä, miten näitä työpaikkoja
syntyy. Valtiolle lähiköt ovat tervetullutta asumista, sillä työttömyys ja
sen kustannukset vähenevät koko
ajan. Tupapiirien ansiosta jokainen
löytää luonnollisella tavalla oman,
oikean paikkansa. Näin vapautuvat
varat valtio voi käyttää työaikareformiin ja lähikkörakentamiseen.

oman yrityksen perustamiseen ja
toimintaan. Oma auto, ja kaksikin,
jokaisessa perheessä, on lähiköissä
tarpeetonta, sillä työpaikka on joko
kotitalossa tai kivenheiton päässä lähicenterissä, missä myös lasten harrastukset ovat. Kun tämän lisäksi lähiliikenne on järjestetty ekologisesti
minibusseilla ja autovuokraus toimii,
on liikkuminen edullista ja joustavaa.
Paljon rahaa säästyy perheelle vakuutuksissa, korjauksissa, huolloissa
ja muissa autonpitomaksuissa –
polttoainekuluissakin, kun turhat
ajot jäävät pois – ja auto voidaan
vuokrata kohtuuhintaan vain tarvittavina päivinä.

Lisää työpaikkoja syntyy
Työpaikkoja syntyy matkailun ansiosta Ferian sivuilla kerrotuilla toimenpiteillä: Feria Centereillä, Ferimart-verkostolla,
nowaklinikoilla,
täsmäturismilla, teemakuukausilla,
herkkuviikoilla, ulkouimaloilla, junaristeilyillä ja myös lähiköissä, sillä osa
lähikön asunnoista on varattu matkailun käyttöön. Kaikilla yllämainituilla tavoilla maaseudun matkailuun
syntyy vähitellen 100 000 uutta työpaikkaa, jotka pienyritysten ja tupapiirien kautta tuovat työn ja elinkeinon harjoittajilleen omalle kotiseudulle ja turisteja koko maahan.
Kun siirrytään sairaudenhoidosta
uuteen terveydenhoitoon nowaklinikoilla, työllistetään ensin 50 000
koulutettua nowahoitajaa, ja vähitellen toiset 50 000 nowahoitajaa,
jotka työllistyvät osittain terveyskeskusten, osittain tupapiirien kautta.
Samanaikaisesti sairaudenhoitomenot laskevat, vähä vähältä yhä
enemmän, kun päästään lääkkeettömän parantamisen järjestelmään.
Tilanteessa, jossa nyt elämme – kun
emme paremmasta tiedä – on vaikea uskoa, että pelkästään täysipai-

Miten työpaikat
syntyvät lähiköissä
Lähikkö itsessään synnyttää työpaikkoja pienille yrityksille ja erikoisesti
tupapiireille, sillä niitä on helppo perustaa eri aloille siten, että tupapiiri
koostuu ihmisistä, jotka osaavat
työssä tarvittavat asiat. Kaikkien ei
tarvitse osata kaikkea. Otetaan esimerkiksi edellisessä kappaleessa
mainittu autovuokraus. On helppo
nähdä, että osaava ryhmä voi panna
kuntoon edullisesti hankittuja, erikokoisia ja erilaisia tarpeita varten varustettuja, vähitellen sähkökäyttöisiä
autoja, jotka korjataan, huolletaan ja
siistitään käyttöä ja vuokrausta varten.
Sopivan auton vuokraus lähikköasumisessa tulee käyttäjälle aina
edullisemmaksi kuin oma auto, joka
seisoo tarpeettomana suuren osan
ajasta. Tämä on vain yksi esimerkki
siitä, miten lähiköt synnyttävät uusia
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noisella lähiluomulla ja puhtaalla
asuinympäristöllä voidaan kroonisia
sairauksia torjua niin, että ne oikeastaan kokonaan häviävät. Mutta totuus on, että saasteista puhdas, oikein ravittu, stressitön ihminen ei
sairasta, ei vanhanakaan – ei edes
influenssaa. Lähikköasumisen ansiosta vähenevät myös liikenneonnettomuudet ja niitä seuraavat sairaalakulut ja sairauspoissaolot. Ja
ennen kaikkea pari tuntia autossa istuttua aikaa vapautuu päivittäin lähityön ansiosta terveellisempiin
asioihin, esimerkiksi lenkille ja harrastuksiin koko perheen kanssa.

jausrakentamisen, entisöinnin, korjausten, kierrätyksen ja talteenoton
sekä ravintoloiden, ruokapalvelujen
ja cateringin ym. alueille merkitsee
vielä yhteensä 100 000 työpaikkaa.

Upouusia FinnNowayrityksiä ja lisää työpaikkoja
FinnNowa-yritys on käsite ja toimintamuoto, jota meillä ei vielä ole käytössä. Tämä on tuleva maaseudun
sampo, josta on apua seuraavasti:
• Synnyttää uusia työpaikkoja ja
yrityksiä.
• Vahvistaa ekoeettistä markkinataloutta.
• Pystyy sijoittamaan uusia maahanmuuttajia työelämään.
• Tuottaa korvamerkittyä rahaa
valtion kassaan.

...ja vieläkin lisää
Työaikareformista syntyy lisää työpaikkoja jo aikaisemmin mainitulla
tavalla. Jos esimerkiksi jollakin alalla,
otetaan vaikkapa kaupan alalla, 300
000 henkilön työpaikat muuttuvat
2x6 tunnin järjestelmän mukaisiksi,
tämä tarkoittaa 100 000 uuden työpaikan syntymistä. Silloin myymälät
ovat avoinna ilman erikoisjärjestelyjä
12 tuntia vuorokaudessa. Selvää,
helppoa ja tehokasta; ilman ylitöitä,
lisäsääntöjä, -sopimuksia, -sovitteluja tai -aikatauluja.
Kuten myös aikaisemmin kerrottiin FeriaStar-luvussa, kymmenen
mestarin ympärille voidaan muodostaa 100 hengen ammattitaitoinen ja
osaava ryhmä mille tahansa tarvittavalle alalle. Tuhat FeriaStar-kokonaisuutta ympäri koko maata työelämän kaikille nowatuotannon, nowapalvelujen, kuljetusten, huoltojen,
muuttojen, nowarakentamisen, kor-

FinnNowa-yritys on pk-yritys, joka
toimii millä tahansa ekoeettisellä
alalla ja valmistaa nowatuotteita tai
tuottaa nowapalveluja aikaisemmin
kerrottujen kriteerien mukaisesti. Sillä on toimitusjohtaja ja hallitus sekä
kevyt organisaatio ja työntekijät kuten missä tahansa yrityksessä. Mutta
sillä ei ole omistajaa eikä se ole pörssiyhtiö osakkaineen, joille voitot menevät. Se on perustettu Finnveran
tuella kantavan ekologisen liikeidean
ympärille. Kun henkilöstön palkat,
kulut, korot ja lyhennykset on maksettu ja sopiva määräraha on varattu
investointeihin ja kehittämiseen, jäljelle jäävä voitto menee valtion kassaan kauden alussa yhteisesti sovitun kohteen rahoittamiseen.
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on tilalle tullut alkuvehnä, spelt. Sokerijuurikas korvataan juureksilla:
punajuuri, porkkana, lanttu, nauris,
bataatti, selleri, piparjuuri, palsternakka, maa-artisokka ja jonkun verran perunaa. Lisäksi kaalit, sipulit,
herneet, pavut, retiisit, raparperi,
persilja ja tilli sekä muut kuivatut yrtit ja mausteet. Tämä suomalaisen
sadon runsaus voidaan säilyttää
myös talven varalle joko sellaisenaan
tai kuivattuna. Puutarhamansikat,
kuivattuina auringossa, ovat täysipainoista, vitamiinipitoista ravintoa –
parempia kuin pakastettuina.

Tähän tarvitaan
• osaava hallitus ja kokenut, dynaaminen toimitusjohtaja
• menestyvä tuotanto onnistuneille nowatuotteille tai -palveluille
• uusia työntekijöitä työaikareformin puitteissa
• kauden alussa päätettävä, työntekijöitä innostava rahoituskohde
• ehdottoman läpinäkyvä toiminta
• kokeneen seniorihallituksen
ilman korvausta tekemä kansalaistyö.
Toiminnan tuloksena saamme uusia
pk-yrityksiä, joitten voitto, joka normaalisti jäisi omistajalle tai maksettaisiin osinkoina osakkeenomistajille,
meneekin nyt valtiolle johonkin lähiseutua, omaa maakuntaa, hyödyttävään tai muuten tärkeäksi katsottuun tarpeeseen. Tästä voidaan äänestää, niin että kaikki yrityksessä
voivat olla mukana päättämässä,
miten Uutta Suomea rakennetaan.
Näin syntyy aluksi tuhatkunta 50
hengen pk-yritystä kaikille uusille
tuotantoalueille eli 50 000 työpaikkaa. Myöhemmin, kun ajatukseen
totutaan, niitä syntyy lisää.

Kasveista ravinteita
korvaamaan lääkkeet
Aikaisin keväästä läpi kesän voikukkaa salaatteihin, vihannesruokiin,
pestoon, viherjuomiin, kuivattuna ja
monipuoliseksi lääkekasviksi. Lisäksi
metsästä marjat ja sienet sekä kaikki
kesän ja syksyn ajan kasvatettavissa
olevat vihannekset, puutarhamarjat
ja hedelmät. Tällä hetkellä on Suomessa käynnissä lupaava kokeilu
goji-marjan viljelystä. Sen onnistuessa meillä on uusi supermarja lisättäväksi mustikoiden, mansikoiden ja
viinimarjojen rinnalle. Unohtaa ei sovi myöskään tyrnimarjaa, joka monipuolisena vitamiini- ja omegaöljyjen
lähteenä on korvaamaton.
Toinen huomionarvoinen lääkekasvi, jota viljellään Euroopassa, on
jättihelokki (evening primrose, ”iltaesikko”). Kasvista saadaan helokkiöljyä, GLA:ta, jonka on todettu
auttavan moniin sairauksiin kuten
alkoholismiin, MS-tautiin, lasten ylivilkkauteen, nivelreumaan, allergioi-

Maanviljely, lähiluomu,
karjatalous ja luomuvilla
Kaikki edellä luetellut työpaikat ovat
syntyneet maaseudun varsinaisen
toimeentuloalueen
ulkopuolelle.
Kun otetaan mukaan otsikossa mainitut maaseudun perinteiset elinkeinot, työllistävät ne 100 000 ihmistä
kaikissa maatalouden ammateissa.
Vaikka vehnää tuskin enää viljellään,
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monestakin syystä melko nopeasti,
sillä lihansyönnin vähentyessä sianliha unohtuu ensimmäisenä.

hin, sydänvaivoihin ja skitsofreniaan.
Tätä helokkiöljyä tullaan jatkossa
tarvitsemaan yhä enemmän, sillä se
pystyy korvaamaan monet haitalliset
lääkkeet luonnollisella Omega-6-öljyllään, jota keho ei näissä sairauksissa pysty itse valmistamaan riittävästi. Siksi on tarpeellista, että tutustumme tämän kasvin viljelyyn omaa
tarvettamme ja vientiä varten. Sekä
tyrni että helokki, varoen ja viisaasti,
kuumentamatta valmistettuina luomutuotteina, ovat perustana kannattavalle liiketoiminnalle.

Toteutus vuoteen
2032 mennessä
Tällä tavoin on maahamme syntynyt
yhteensä 550 000 uutta mikro- ja
pk-yritysten työpaikkaa sellaisille, ihmisten itsensä valitsemille alueille,
jotka kiinnostavat heitä tai joissa
heillä jo on osaamista. Tämä kaikki
on mahdollista toteuttaa seuraavien
parinkymmenen vuoden aikana. Siihen tarvitaan sekä päättäjien että
kansalaisten nopeita päätöksiä, positiivista asennemuutosta ja käytännön ajattelua ja toimintaa. On aloitettava heti.
Suomen maaseutu on täpötäynnä uusia, perustamattomia työpaikkoja ja työmahdollisuuksia kuten
edellisestä luettelosta käy selvästi ilmi. Yksin on vaikea saada aikaan mitään, mutta yhteistyöllä FeriaStar
-ryhmissä sekä FinnNowa-yrityksissä, nowaklinikoilla ja varsinkin lähiköissä, myös digitaalisten palvelujen
sekä it- ja sähköisen median lukemattomilla, vielä keksimättömillä
alueilla, tarpeissa ja palveluissa, tulevat mahdollisuudet näkyviksi ja niihin on yhdessä helppo tarttua. Viimeksi mainitut tarpeet ovat juuri sellaisia, joissa emme vielä paremmasta
tiedä. Kun ne on keksitty ja kehitetty, ne helpottavat elämäämme ja
työtämme ratkaisevasti. Aivan kuten
tietokone ja internet jo nyt ovat tehneet.

Paju-, pellava-, hamppu-,
ja nokkostuotteet
Osittain myös ruokatalouden ulkopuolelle ulottuvat vielä monihyötykasvit kuten pellava, hamppu ja
nokkonen. Nokkonen on mielenkiintoinen ja monipuolinen kasvi,
josta on hyvin moneksi; ravinnoksi,
tekstiileihin, mutta onpa sitä kokeiltu
muovia vastaavaksi ekotuotteeksi.
Tämän teki Neiti Nokkonen jo yli viisitoista vuotta sitten Loviisassa. Pajunkasvatus erilaisiin tarpeisiin on
mielenkiintoinen alue, josta voidaan
kehittää tuoteryhmiä käsityöalojen,
mutta myös teollisuuden käyttöön.
Nykyisen taitotiedon avulla on varmasti mahdollista kehittää myös joka puolella kasvavasta kaislasta esimerkiksi rakennusalalle tuote, joka
sekoitettuna muihin materiaaleihin
on sopiva lämpöeristeenä. Edellä
mainittujen kokeilujen lisäksi karjatalous: koko lampaanhoidon alue,
raakamaidontuotanto, kanankasvatus sekä vuokrattavat työ- ja ratsuhevoset. Sikojen kasvatus loppuu
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seen tarvitaan Feria-kursseja ja
-luentoja. Kun käsikirjaan syvällisemmin perehtyneet Feria-ohjaajat
paloittelevat kokonaisuuden aihepiireittäin sopiviin osiin, on jokaisen
helpompi löytää oma paikkansa.
Käsikirja on pakattu tiiviiseen
muotoon, ja kaavioineen ja mietelauseineen se on niin täynnä sulateltavaa, että jo yhdestä kaaviosta voi
pitää aihetta käsittelevän luennon.
Siksi on tärkeää, että erikoistuneet
Feria-ohjaajat avaavat ja jäsentävät
tätä mahdollisuuksien arkkua. Ensin
valitaan se alue, joka kiinnostaa, sitten se työmuoto, joka tuntuu houkuttelevimmalta, ja lopuksi päätetään myös se, minkälaisen yhteistyöryhmän, työyhteisön, kanssa haluaa
mieluiten toimia. Palat loksahtelevat
paikoilleen, ja kuin itsestään kuva alkaa muodostua. Arkipäivästä on tullut hauskaa, mielenkiintoista ja jännittävää.

Koulutus ja kurssit
avaavat Feria-käsikirjaa
Vuosien varrella ne ihmiset, jotka
ovat alustavasti tutustuneet FeriaStrategiaan, ovat kertoneet Feria-ohjelman olevan liian laajan hahmotettavaksi. Tämä ei kuitenkaan
ole niin vaikeaa kuin ensi silmäyksellä vaikuttaa. Feria on palapeli, jossa
on kuva ja aihe. Siinä on viisi ja puoli miljoonaa palaa, jotka yhdessä
alueittain ja aiheittain muodostavat
houkuttelevan, kauniin ja monimuotoisen kuvan Uudesta Suomesta.
Kansalainen, joka yhtäkkiä, nopeasti, selailee Feria-käsikirjaa, ei pääse
sisälle sen aihepiireihin. Hänestä tuntuu kuin näitten palojen valtava
röykkiö olisi kaadettu hänen eteensä
ilman mitään järkeä tai järjestystä.
Kun ostat palapelin kaupasta, siinä
on aina mukana kuva, joka näyttää
valmiin tuloksen. Muuten kokoaja
olisi yhtä hukassa kuin suunnistaja ilman karttaa.

Väestönlisäys luo
kasvua ja vaurautta

Feria-palapeli on kartta
uuteen maailmaan

Koulutus ja kaikkien alojen kurssit lisäävät henkilötarvetta. Pian huomataankin, että tarve maahanmuuttajista ja heidän panoksestaan kasvaa.
Emme enää selviä kaikesta työstä ilman heitä, sillä pitkäaikaisesti syrjäytyneinä olevien työllistyminen ja totuttelu työelämään kestää tavallista
kauemmin. Joudumme väliaikaisesti
tilanteeseen, jossa tarvitsemme työvoimaa ulkomailta ennen kuin kaikki
suomalaiset työttömät on työllistetty.
Tämä on todella vain väliaikainen
tilanne. Kaikkien tulisi ymmärtää tä-

Sama periaate on myös Feria-käsikirjassa. Ilman kokonaiskuvaa ei synny helposti käsitettävää ja käsiteltävää lopputulosta. Mutta kun kuva
on tiedossa, voi jokainen oman mieltymyksensä mukaan löytää oman
palansa. Hän voi myös luottaa siihen, että hänen palansa tulee sopimaan kokonaisuuteen ilman, että
hänen tarvitsee huolehtia muista paloista. Jokaisen kansalaisen palalla
on oma ainutlaatuinen paikkansa.
Tämän oikean alan ja palan löytymi244

män vaiheen syy ja luonne sekä sen
väistämätön ilmaantuminen eikä
huolestua. Kaikille riittää työtä. Juuri
sellaista, jossa he viihtyvät ja pystyvät antamaan parastaan. Tämä yksi-

löllinen sopeutus vie kuitenkin
enemmän aikaa, mutta tuo lopulta
suurimman tasapainon ja tyydytyksen kaikille.
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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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...AND I THINK TO MYSELF

sen sopimuksen päässä. Usko, positiivisuus, sitoutuminen ja yhteistyö
lisäävät jokaisen hankkeen mahdollisuudet moninkertaisiksi.
Tupapiirit muuttavat markkinataloutta ekoeettiseen suuntaan, sillä
niiden kriteereinä ovat muutkin arvot kuin raha: tuotteen tai palvelun
ekologisuus ja terveellisyys, kestävyys, puhtaus, luotettavuus, luottamus, jatkuvat asiakassuhteet, yhteistyö sekä työyhteisön ja työn arvostus. Niistä syntyvät hyvä mieli ja tyydytys työn tuloksista. Työaikareforminkin voi jo ottaa käyttöön ja kokea kaikki sen hyvät seuraukset. Kehittämällä yhdessä tupapiiriä on
mahdollista luoda sisäiset järjestelyt
ja ansiot työstä ryhmän kesken kaikille sopiviksi. Positiivisen mielen ja
mielikuvituksen avulla syntyy uusia
ideoita. Aloitteellisuus ja innostus
kasvavat ryhmässä ja tuloksena on
onnistuminen. Jokainen halukas löytää oman paikkansa, oman palansa,
Ferian avulla.

On helppoa kritisoida olevia oloja ja
valittaa toisten tekemisiä ja tekemättä jättämisiä, mutta on aivan yhtä
helppoa, ja tuloksellisempaa, unelmoida esille keinot tulevaisuuden
parantamiseksi. Ja sitten alkaa toteuttaa 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, että niistä voidaan tehdä totta ilman
suurempia järjestelyjä, jokaisen ihmisen omassa elämässä. Kun löytyy samoinajattelevia – ja heitä on jo paljon – on vielä helpompi muodostaa
ryhmiä jonkun asian ympärille. Internet on oiva työkalu yhteydenpitoon
ja skype toimii maksutta myös kotimaassa. Tupatiimin voi kehittää yhden taitajan ympärille, kaksi mestaria luo jo täydellisen tupapiirin jollekin nowatuotanto- tai -palvelualalle.
Mikroyrityksen voi perustaa suhteellisen helposti, vielä helpompaa on
hoitaa laskutus ja muut kirjalliset toimet ainakin aluksi Eezyn kautta.
Kynttilähetki ja sen mahtava voima
ovat kaikkien ulottuvilla – vain yhtei-

Globaalietiikka uusi työkalu
politiikan rinnalle
Kuten olette Megaromania-luvusta
lukeneet, on ilmeistä, että EU:lla ei
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ninkertaiseksi.
Mahdottomaltakin
tuntuviin
asioihin kuten diktaattorivaltioiden
ydinaseuhitteluun ja kansan köyhyyteen, sortoon ja vapauden riistoon voidaan vaikuttaa yhteisen
kynttilähetken voimalla. Se ei tapahdu hetkessä, mutta usko siirtää vuoria. Vuoria siirretään teelusikka kerrallaan. Mitä useampi ihminen osallistuu näihin yhteisiin kynttilähetkiin
– omalla teelusikallaan – sitä voimakkampi ja nopeampi niiden vaikutus on, ja tulokset alkavat näkyä,
ensin pieninä helpottumisina ja vähitellen yhä suurempana vapautena ja
rauhana.
Kun valitsemme kymmenen minuutin kynttilähetken – 10 candlelit
minutes – alkavaksi klo 21.00 eli 9
P.M., maailmassa tapahtuu supervoimakas ilmiö: aikavyöhykkeistä
johtuen kiertää kynttilähetki aaltona
koko maapallon laajuudelta Pohjoisnavalta Etelämantereelle jatkuvasti
ympäri maailmaa idästä länteen keskittäen ihmisten toiveet ja ajatukset
hyvien ja ihanien asioiden toteutumiseen. Ympäri maailmaa asuvat ulkosuomalaiset, joiden omaiset asuvat Suomessa, voivat olla sanansaattajina, samoin voivat uuden aikakauden internet ja television voima
olla yhdistävänä tekijänä.

ole keinoja ratkaista romaniparkojen
kerjäläiselämää; siihen tarvitaan neljännen sektorin aktiivista asennetta.
Silloin varmasti löytyy myös sopivia
sijoittajia, jotka ovat halukkaita panostamaan ekoeettiseen yrittämiseen ja jotka ymmärtävät tämän toiminnan laajakantoiset ja positiiviset
vaikutukset moneen suuntaan koko
Euroopassa.
Yrittämisessä on se luova voima,
joka paljolti puuttuu EU:n ja hallitusten byrokratian ja organisaatioiden
labyrinteistä. Globaalietiikka luo eettistä yrityselämää vastapainoksi
energiavajeelle, joka saattaa syntyä
politiikan ympärille. Yrittäjät, toisaalta poliitikot ja virkamiehet ovat kaksi erilaista ihmistyyppiä, jotka sopivasti täydentävät toisiaan, mutta joiden molempien on hyvä pysyä lestissään. Siten syntyvän hedelmällisen yhteistyön tuloksina saamme
nauttia tasapainoisesta kehityksestä,
joka luo parhaat olosuhteet kansalaisille niissä maissa, joissa näin toimitaan.

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

...what a wonderful world
Kun vain unelmoimme samoja yhteisiä unelmia tietäen niiden aikanaan toteutuvan ja samalla teemme
sitkeästi työtä hyvien asioiden puolesta, maailma vastaa meidän unelmiimme muuttumalla koko ajan pa248

myrkyttyneen, likaantuneen ja pilaantuneen, kuolleen veden ja muuttaa sen eläväksi, terveeksi, puhtaaksi 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 veden pisarassa!
Vesi vanhin voitehista. Ajatella,
että meillä on ollut tämä tieto iät ja
ajat. Me voisimme nyt yhdistää tietomme veden merkityksestä kynttilähetken voimaan. Voisimme nopeuttaa maapallomme ja ihmiskunnan paranemista korjaamalla veden
tilan omassa kehossamme, jokaisen
kynttilähetken aikana. Tästä kiehtovasta kirjasta, jonka soisin kuluvan
jokaisen käsissä, kaikissa perheissä,
ymmärrämme, kuinka perustavaa
laatua ja kuinka yksinkertaista voisi
kaikki paraneminen ja puhdistuminen maapallollamme olla. Me ihmiset olemme osa luontoa kuten kaikki eläimet, kasvit, maaperä ja vesi. Se
on suurta, mutta ei siten kuin ajattelemme itsestämme ihmisinä, herroina ja kaiken valtiaina. Olemme vain
yksi osa luotua, suurenmoista kokonaisuutta samalla tavoin kuin kaikki
muukin oleva. Tämän muistaen
voimme tehdä huomisen maailmasta ihanan meille kaikille. Veden avulla me olemme yhtä.
Kiitän teitä seurastanne.

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 herättää nekin, jotka nyt eivät vielä sitä
näe, löytämään kauneuden, ystävyyden ja rakkauden omasta itsestään – ja jokaisesta hetkestä.

Meitä kaikkia yhdistävä vesi
Etsiessäni kirjahyllystäni kirjoja lähdeluettelon tekoa varten otin pitkästä aikaa käteeni Masaru Emoton
suurella rakkaudella tekemän kirjan
Messages from Water. Silmäilin sitä
ja liikuttuneena sen lumoavasta kauneudesta jäin kirja kädessäni ajatuksiini. Pieni, hento ajatuksen verso alkoi kasvaa mielessäni. Entäpä jos –
voimme saada apua vedeltä yrittäessämme yhdistää ihmisten hyviä pyrkimyksiä maapallomme hoivaamiseksi. Ihminen on 70-prosenttisesti
vettä, samoin on ihana, sininen planeettamme. Vesi on asia, joka yhdistää meitä kaikkia maailmassa enemmän kuin mikään muu seikka. Masaru Emoton kirjasta näemme, kuinka hyvät, rakastavat sanat kuten
rauha, rakkaus, rukous, kiitollisuus,
siunaus sekä kaunis, klassinen musiikki ja valokuvat kukista tai pikkulapsen hymystä vaikuttavat harmonisten vesikristallien syntymiseen.
Ne voivat myös puhdistaa ja elvyttää
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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

Muutosten vuodet ovat jo alkaneet.
Yhä useammin erilaiset luonnonmullistukset kohtaavat turvallisina
pitämiämme seutuja. Olemme tottuneet 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 epämukavasti häirinneet vain romanikerjäläiset. Muutenkin olemme halunneet olla rauhassa ulkomaan tunkeilijoilta. Mutta entäpä jos – tulee
tilanne, että meidän apuamme todella tarvitaan? Entäpä jos – meidän
pitää ottaa vastaan ja sijoittaa maahamme nykyiseen verrattuna moninkertainen määrä maahanmuuttajia, ilmastopakolaisia? Miten selviäisimme siitä? Käytännössä ja henkisesti? Maamme lähimenneisyydessä
on ollut moniakin järkyttäviä ja normaalista poikkeavia ajanjaksoja.
Meillä ei ole mitään takeita rauhalli-

sesta kehityksestä. Päinvastoin, tulevaisuutemme saattaa olla yhtä arvaamaton kuin menneisyytemme.

Rankka
lähimenneisyytemme
1800-luvulla, vain 150 vuotta sitten,
meillä oli viimeisin, suuri nälänhätä.
Katovuosien aikana nälkään, puutteeseen ja kulkutauteihin kuoli 140
000 suomalaista. Se on 50 000 ihmistä enemmän kuin sodissamme
kaatuneita. Ruokaa kerjääviä suomalaisia 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. Talvisodan alkaessa 400 000 karjalaista
evakuoitiin pois sodan jaloista
muualle Suomeen. He joutuivat jättämään kotinsa ja omaisuutensa ja
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liekille. Talouselämämme on silloin
liikaa viennin varassa. Viennistä seuraa kansainvälinen hintakilpailu.
Vaatimus alhaisemmista hinnoista
siirtää tuotantoa halvemman työvoiman maihin. Seurauksena on työttömyys kotimaassa. Näin näivetystauti
Suomessa jatkuu ja pahenee. Suurempi asukasmäärä, ympäri maata
työllistävä matkailu ja kaikki siihen
liittyvä tuotanto sekä palvelut ovat
vain yksi Ferian ratkaisuista tämän
kurjistumiskierteen välttämiseen.

tyhjin käsin pelastautumaan pois kotiseudultaan. Lähes 80 000 sotalasta
osoitelappu kaulassa lähetettiin Suomesta hyvää tarkoittavaan Ruotsiin,
pakoon sotaa, pommituksia ja ruokapulaa. Vasta paljon jälkeenpäin on
ymmärretty, että tämä kokemus
traumautti monet näistä lapsista loppuiäksi.
Tänä päivänä kasvaa syrjäytettyjen nuorten joukko. Nuorten alkoholin ja huumeitten käyttö, kaikkinainen näköalattomuus uhkaa kokonaista sukupolvea niin Suomessa
kuin koko Euroopassa. Tämän historian vaiheen seurauksia emme vielä
tiedä.

Ydinvoimaloiden
piilevä vaara
Euroopassa on noin 200 ydinvoimalaa, joista vielä muutamia on rakenteilla. Ydinvoimalat yhdistettynä
maanjäristyksiin, tulviin, terrorismiin,
teknisiin vikoihin sekä inhimillisiin tekijöihin eli erehdyksiin ovat vaarallisia, jokapäiväinen uhka elämällemme. Jos jotakin Tshernobylin tai Fukushiman kaltaista tapahtuu Euroopassa, suuret alueet jäävät autioiksi
ja asukkaat tarvitsevat uudet asuinsijat. Tähänkin meidän on varauduttava. Ydinvoima ei ole ratkaisu ihmiskunnan energian tarpeeseen.
Niin kauan kuin nämä voimalat ovat
käytössä, on meidän kuitenkin varauduttava sekä suuronnettomuuksiin että niiden seurauksena väestön
pysyviin siirtoihin pois saastuneilta
onnettomuusalueilta. Lähes koko
EU on tiheään asuttua ja siitä seuraa,
että onnettomuuden sattuessa katseet kääntyvät harvaan asuttuun
Suomeen ja Ruotsiin, joilla on tilaa
ottaa vastaan ja asuttaa ympäristöka
tastrofin uhreja ja pakolaisia. Kyllä,

Maammehan on suuri
Suomea vaivaa Napoleon-kompleksi. Pieni on meille kauhistus. Siitä
syystä olemme sokeita pienuuden
eduille. Emme arvosta niitä tuhansia
pienyrityksiä, jotka tuovat maamme
talouselämään vakautta. Tavoittelemme ja arvostamme kaikkinaista
suuruutta.
Kompleksi on kuitenkin aivan
turha. Suomi on suuri maa, suurempi kuin Italia, Saksan kokoinen.
Asukkaita vain on vähän. Jos niin
haluamme, maallamme on mahdollisuus kasvaa hallitusti. Meillä on
maata ja pinta-alaa. Pystymme auttamaan muita maita ja samalla kasvattamaan väkilukuamme ja hyvinvointiamme suunnitellusti tulevina
vuosikymmeninä.
Suurempi asukasmäärä synnyttää työtä ja tarpeita. Pieni asukasmäärä taas näivettää talouselämää.
Päädymme tahtomattamme säästö251

meillä on tilaa, mutta onko meillä
käytännöllisiä ja henkisiä valmiuksia? Ne on luotava. Työ on aloitettava nyt.

Tutustuminen
historiaamme auttaa
sopeutumaan
Osa pakolaisista ja maahanmuuttajista tulee Suomeen jäädäkseen pysyvästi. He haluavat uuden kotimaan, hyvästä syystä. Heidän juurtumistaan vieraaseen ympäristöön
on kaikin tavoin tuettava. Uuden
kotimaan historiaan perehdytään
useimmiten lukemalla, mutta menneen ajan tunnelman tavoittamiseen
on keino, jota ei ehkä ole yleisesti
käytetty. Vanhat 1920 –1960-luvuilta olevat Suomi-Filmit avaavat nostalgisia näkymiä viime vuosisadan
Suomeen. Ne välittävät katsojalleen,
olipa hän kantasuomalainen tai
maahanmuuttaja, suomalaisen ihmisen tuntoja erinomaisesti ja toimivat
hienosti kirjoitetun historian rinnalla.
Vaikka nykypäivän kaupunkilaisnuori on valovuoden päässä Loviisasta, Niskavuoren nuoresta emännästä, on suomalaisen perimässä
vieläkin jäljellä jotakin tästä vanhasta
elämäntavasta. Tämä tiedostamaton
kaipuu maalle on jossakin määrin jokaisen suomalaisen sydämessä. Siksi
moderni semiurbaani lähikköasuminen sopiikin suomalaiseen sieluun
paremmin kuin mikään muu asumismuoto.

Rakennamme
Uutta Suomea
Kynttilähetkien aikana toivomme
yhteisesti, että saamme elää rauhassa ilman onnettomuuksia ja tuhoja.
Varautumisemme niihin ei kuitenkaan mene hukkaan. Hyvin nopeasti saamme nähdä, että Feria-käsikirjan ainutlaatuinen työaikareformi
sekä asumis- ja yrityskulttuuri houkuttelevat maahamme uusia asukkaita 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. Ekorakentaminen on opeteltava juurta jaksain. Alan koulutus on avainroolissa.
Tueksi tarvitaan laajaa rakennusten
konservointikoulutusta. Rakennusmateriaalina tukirakenteissa puu on
energialasiin ja uusiin rakennuslevyihin yhdistettynä hyvä ratkaisu Suomen lähikköjen kaksi- ja kolmikerroksisiin rakennuksiin. Tästä syystä
ekorakentamiseen liittyvät tarveaineet, käytännöt, ohjeet, lait ja asetukset on päivitettävä.

Aloita uusi elämä
Kaupungit ovat monien nuorten toiveasumista. Kaupungin syke ja tunne siitä, että on siellä, missä on elä-
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mä, missä tapahtuu, on elintärkeä
nuorille. Mutta kun perhe perustetaan ja ensimmäinen lapsi syntyy, alkaa nuoren kehityksessä toinen, perhe-elämään perustuva vaihe. Silloin
lähiköt, oma koti omikossa, ympäröivä, kansainvälinen, monikulttuurinen ystäväpiiri sekä kiinnostava työ
ja harrastukset tarjoavat ihanneratkaisun. Elämällä lähellä luontoa ja

tekemällä maaseudun asioita ja askareita, ihminen kehittää kuntoaan,
käden taitojaan ja maalaisjärkeään
sekä samalla myös aivojaan ja luovuuttaan. Siispä, siirry uuteen kauteen elämässäsi: muuta maalle, FeriaLähikköön. Se on monella tapaa
terveellistä, antoisaa ja elämääsi arvaamattomasti rikastuttavaa!!
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Elä tässä hetkessä.
Mieli menneisyydessä tai
mieli tulevaisuudessa
vie pois voiman tältä hetkeltä.
Kun teet tästä hetkestä
parhaan mahdollisen,
vaikuttaa se myös seuraavaan hetkeen,
josta myös tulee paras mahdollinen.
Odottaminen on usein vaikeaa.
Kun elät tätä hetkeä,
odottamista ei ole.
Asiat tapahtuvat ja
tulevat luoksesi luonnollisesti.
Se on sitä elämän rytmiä,
jota tavoittelet ja
aina välillä onnistutkin tuntemaan sen,
mutta sitten taas mieli sotkee rytmin.
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Myös stressi on turha tunne,
kun elät tätä hetkeä.
Stressi on aina tulevan pelkoa
ja pelko sotkee elämän rytmin.
Kun stressi alkaa kohota,
pysähdy tähän hetkeen.
Tämä hetki on ilman pelkoa,
tässä hetkessä on rauha,
tässä hetkessä on voima.
Keskity asioihin, joita voit tehdä nyt.
Niiden kautta mahdollistuvat
myös tulevat asiat.
Elämän luonnollinen myötävirta
tulee todeksi tässä ja nyt.
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Suurin voima maailmassa?

Rakkaus

Siitä kumpuaa
Rukous
Voima
Usko
Rohkeus
Kasvu
Siunaus
Kiitos
Se on niin yksinkertaista,
turhaan teemme siitä monimutkaista.
Feria-teksti on omistettu
kaikille niille ihmislapsille,
joitten vanhemmat eivät ymmärtäneet,
mitä heidän lapsensa janosivat.

256

JÄLKISANAT

Feria Finland -strategia on nyt valmistunut. Helpottuneena ja samalla haikeana kirjoitan näitä viimeisiä rivejä. Tämä työ on ollut suuri seikkailu, joka on pitänyt minua tiukassa otteessaan viimeiset viisi vuotta. Prosessi ulottuu kuitenkin paljon pitemmälle. Voisin sanoa, että koko elämäni moninaisine kokemuksineen on ollut valmistautumista tähän tehtävään.
Feria Finland -strategian tekeminen on ollut hyvin intuitiivista kirjoittamista. Usein istahtaessani tyhjän paperin ääreen en ole tiennyt, mikä olisi aiheena – teksti on usein hämmästyttänyt minua. Toisinaan on taas ollut vaikea ehtiä saamaan paperille sanat, jotka ovat soljuneet mielessäni selvinä ja kirkkaina. Strategia on myös laajentunut alun muutamasta artikkelista kaikkia elämänaloja koskettavaksi käytännön ohjelmaksi.
Aloittaessani työni en ollenkaan aavistanut, mihin se minut veisi. Kolmeen
otteeseen olen uskonut, että teksti on jo valmis, kunnes se taas on kasvanut
uusiin mittoihin. Koska en ole kirjailija, en tiedä, ovatko kokemukseni tavallisia kirjoittamisen yhteydessä – sehän on yksilöllinen tapahtuma. Joka tapauksessa on tekstistä välittynyt minulle henkilökohtaisesti iloa, voimaa ja tulevaisuuden uskoa. Tiedän, että sama energia tavoittaa myös Ferian lukijat – ja tekijät. Sillä energialla voimme rakentaa tasapainoisen tulevaisuuden meille ja
jälkipolvillemme.

KIITOKSET
Haluan lopuksi kiittää lämpimästi Pepe ja Nilla Kallioista, jotka kolmen vuoden
aikana kärsivällisesti ja ammattitaidolla ovat toteuttaneet nykytekniikalle käsintehdyt konseptini. Kiitän myös perhettäni ja kaikkia uskollisia ystäviäni, jotka – jokainen omalla tavallaan – ovat kannustaneet minua Feria Finland -strategian nopeaan valmistumiseen.
Loviisassa 20. marraskuuta 2000
Ulla Grünstein
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Lisäys toukokuussa 2013
Feria Finland -strategia on lepäillyt rauhassa nettisivuillaan alun neljättätoista
vuotta. Ehkä nyt on tullut aika kokeilla sitä kirjan muodossa. Ohjelma on tässä alkuperäisessä muodossaan, paikoitellen olen kirjoittanut siihen selvennyksiä ja kommentteja, jotka on merkitty viitteellä ”Lisäys” ajankohdan kanssa.
Kerroin vuoden 2000 loppusanoissa, että olin kokenut tekstin hyvin intuitiivisena ja usein hämmästellytkin aluksi sen sanomaa, mutta hetken mietittyäni 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 ollut mitään käsitystä, miten jatkaisin.
Olin tulossa autolla Helsingistä kotiin ja siinä hiljaisuudessa ajellessani ”Taru 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 yhdellä 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 elementit 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, jota Unionin herratkin hämmästelevät ja josta on malliksi muillekin kuin Takamaille. Entäpä jos – tämä on kohta ihan totta!

KIITOKSET
Kiitokseni menevät tällä kertaa tietokirjailija Jaana Venkulalle, jonka olen tavannut vain televisioruudun ja puhelimen välityksellä, mutta jonka ehdotuksesta sain kipinän siirtää FeriaStrategian kirjan muotoon. Kiitän uudelleen Pepe Kallioista, joka on taitavasti ja kärsivällisesti jatkanut 1990-luvulla aloitettua työtä.
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Sari Rahkoselle, ystävälleni Ferimart-projektin ajoista lähtien, osoitan kiitokseni lämmittävistä saatesanoista, kannustuksesta kirjan kirjoittamisessa sekä tekstin kielitarkistuksesta. Perheeni ja ystäväni ovat kärsivällisesti tukeneet
minua tämän yhdeksän kuukautta kestäneen loppurutistuksen aikana ja kiitän 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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ONKO TÄSSÄ SINUN FERIA-PALASI?

Ulla Grünsteinin motto Feria-palapelissä on: ”Ratkaisut ovat
oikeita vain, kun ne ovat parhaaksi kaikille.” Nykyelämästä poiketen kaikki voittavat tässä pelissä. Häviäjiä ei ole. Se on mahdollista,
sillä Ullan vakaumuksen mukaan jokaiselle ihmiselle on elämässä
oma tehtävänsä. Se pitää vain löytää yhteiskunnan yhä kasvavan
kaaoksen keskeltä. Tämä kirja auttaa sinua löytämään oman palasi.
Asuminen, terveys, toimeentulo ja ympäristö ovat tämän päivän
vaikeimpia ongelmia. Feria-käsikirja on yhden ihmisen elämänkokemuksiin perustuva käytännön ohjelma näiden kysymysten ratkaisemiseen. Kun perusasiat oikaistaan, muut haittatekijät korjautuvat
itsestään.
Ulla Grünstein teki työuran miehensä perheyrityksessä Grünstein
Oy:ssä turkissuunnittelijana ja tehtaan johtajana Loviisassa. Kolmen
pojan äitinä hänellä on ensi käden tietoa siitä, miten vastuullinen
asema yrityksessä Loviisassa ja perheen tarpeet Helsingissä sovitetaan yhteen. Vuonna 1965 alkanut työ sekä lukuisat pitkät työmatkat eri mantereille ovat antaneet perspektiiviä Feria-käsikirjaan, joka
syntyi eläkepäivien alussa 1995 –1999. Tämä aikaisemmin internetissä ollut ohjelma on nyt täydennetty kirjaksi.
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