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1. Uusi työaikareformi poistaa täydellisesti työttömyyden
Uusi työaikareformi tarkoittaa 2 x 6 tunnin työaikaa, jossa yhden ihmisen työpäivän pituus on 6
tuntia, klo 07.00 – 13.00 tai klo 13.00 – 19.00. Palvelut ja tuotannot ovat avoinna ja toiminnassa 12
tuntia, mutta jokaisen yksilön kohdalla työaika on 6 tuntia. Kun ala kerrallaan käydään läpi
työaikamuutos, voidaan esimerkiksi kaupan alalla työllistää muutamassa vuodessa sata tuhatta
uutta, työkykyistä työtöntä samoilla kustannuksilla. Työntekijöitä ei tule riittämään kaikkien alojen
muuttamiseen heti alussa, sillä jo 50 prosentin muutoksella työllistetään kaikki Suomen työttömät.
Silloin kasvuun tarvitaan lisää työvoimaa ulkomailta, maahanmuuttajista. Uusi työaikareformi on
perusta kaikille tässä seuraaville ajatuksille, ja jo sen avulla Suomi nousee pahoinvoinnin ja
työttömyyden suosta fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
Lue lisää e-kirjasta sivuilta 33 – 38.
2. Tuotanto- ja palvelupiirit ovat uusi tukea antava
käytännön keino pienyritysten perustana
Nämä tupapiirit muodostuvat kahdesta alan mestarien vetämästä tupatiimistä, joissa työntekijät
saavat käytännön opetusta ammattiin sekä tarvittavaa teoriaopetusta erillisillä kurssijaksoilla.
Oppiminen tulee mielenkiintoiseksi heti alusta alkaen, sillä kaikenikäiset oppilaat saavat ohjausta
myös oman mikroyrityksen perustamiseen tai sitten työskentelevät mestarin johdolla ja saavat
tulonsa osana tiimin kokonaistyöpanoksesta. Alakohtainen verkottuminen on olennaista, ja siten
suuretkin tilaukset voidaan vastaanottaa, toteuttaa ja toimittaa.
Lue lisää e-kirjasta sivuilta 39 – 44.
3. Suomalaisen luomuvillan taideteollinen tulevaisuus
palauttaa kadonneen imagomme designmaana
Maaseudun pienimuotoinen, hajautettu ekolampaankasvatus ja lopputuotannon taideteollinen taso
kohottavat villan arvon moninkertaiseksi. Tunnetun designyrityksen ollessa alan keulakuvana tämä
vetää mukaansa myös pienyrittäjät ja suunnittelijat kasvattamaan suomalaisen uudesti syntyneen
villatuotannon tunnettuutta. Luomuvillan kasvatus ja valmistus avaavat uusia näkymiä laajalle
oheistuotannolle, ja suunnittelijat ympäri maata voivat palata kotiseuduilleen työskentelemään
opiskeluajan jälkeen. Maaseutu kaunistuu ja sen viihtyisyys sekä elinvoima kasvavat.
Lue lisää e-kirjasta sivuilta 22 – 31.

4. Maakuntien Ferimart-verkosto ja sen myyntipaviljongit
tuovat taideteolliset tuotteet edustavasti esille
Ferimart-verkosto on maakuntien tuotteiden ylivertainen myyntikanava, jossa maaseudun tuotteet
ovat esillä koottuina asiakkaan nähtävillä. Maakunnan Ferimartissa designtuotteet saavat oman,
erillisen paviljonkinsa. Ferideli on luomuherkkupaviljonki, joka toimii seudun kiinnostavana ja
herkullisena erikoistuneen luomutuotannon ja luomuherkkujen myyntipaikkana, kahvilana,
pirtelöbaarina ja ravintolana. Kulttuuripaviljonki Ferimartin yhteydessä tarjoaa tilat esiintyjille, mutta
myös mahdollisuuden tavoittaa aina uutta yleisöä näyttelyille ja kursseille. Ferimart-alue sekä
paviljonkien muoto ovat helposti tunnistettavat, ja niiden imago kertoo aitoudesta, luotettavuudesta
ja kotimaisuudesta. Koko alue on rehevä levähdyspaikka, jossa matkailijat rentoutuvat ja viihtyvät.
Lue lisää e-kirjasta sivuilta 49 -73.
5. Semiurbaanit asuinlähiköt houkuttelevat maalle muuttoon
ja kohottavat suomalaisten elämänlaatua
Feria-lähiköt ovat uuden vuosituhannen ekologista vuokra-asumista, jossa yhdistetään kaupunkija maalaiselämän parhaat puolet luonnonläheiseksi, toimivaksi kokonaisuudeksi. Oma koti omikon
puutarhan ympäröimässä huvilassa tai kerrostalossa ilman häiritsevää ohikulkuliikennettä, luonnon
keskellä, mutta Lähicenterin palvelujen äärellä, lisää lähikköasumisen houkuttelevuutta. Lähiköt
ovat energialtaan omavaraisia ja nopeuttavat siten mahdollisuutta luopua ydin-, hiili- ja
turvevoimaloista. Valtiovetoinen toiminta pitää vuokrat kohtuullisina ja asuntojen tason korkeana.
Lue lisää e-kirjasta sivuilta 84 -114.
6. Ultraekologiset teemalliset luksusjunaristeilyt
avaavat Suomen maisemat matkailijoille maan joka kolkassa
Feria-junaristeilyt – Aurinkotuulet – ovat tulevaisuuden ekologinen tapa matkailla. Kirjassa on
tuoreita ajatuksia ja pohdittavaa esimerkiksi Finnairille ja VR:lle, olisiko niiden syytä laajentaa
näkemystään liikkumisesta matkailun uusien trendien mukaisesti – kannattavasti – ensin
kotimaassa, myöhemmin koko Euroopassa ja sieltä halki Aasian maitten ja maisemien. Suomessa
suunnitellut ja rakennetut sekä suomalaisella designilla sisustetut ekologiset luksusjunat ovat
tehokkain esittely- ja myyntiforum maamme monipuoliselle osaamiselle ekotekniikasta aina
taideteollisuuteen ja herkulliseen gourmet-luomuun asti.
Lue lisää e-kirjasta sivuilta 115 – 127.
7. Herkkuviikot – Teemakuukaudet – Täsmäturismi – Ulkouimalat
tuovat uusajattelua maakuntien matkailutoimintaan
Yhteistyö ja leikkimielinen kilpailuhenki ovat voimaa, ja kun kaikki maakunnat ovat mukana
suunnitelmallisessa matkailutoiminnassa, tuloksiakin näkyy nopeasti. Internet on korvaamaton
väline kertomaan maakuntien erikoisuuksista ja profiloitumaan kansainvälisesti omilla
maakuntasivuilla. Feria-junaristeilyt, Ferimart-paviljongit, Feridelit ja Fourleaf-ulkouimalat
herättävät mielenkiintoa vuoden ympäri, eikä turistien tai isäntäväen tarvitse koskaan miettiä, mitä
nyt tehtäisiin, kun sataa, tuulee ja on kylmää!
Lue lisää e-kirjasta sivuilta 128 – 145.
8. Nowatrainer-verkosto, Seven weeks -ohjelma, luomukuntoutus ja
luomuterveysturismi Suomen luonnossa ovat mieleenpainuvia elämyksiä
Nowatrainer-verkosto on terveyskeskusten rinnalle ja niiden kanssa yhteistyöhön tarkoitettu
monipuolisesti koulutettujen luontaishoitajien tupapiiriverkosto, Se kattaa koko maan vähitellen
niin, että jokaisella asukkaalla on oma nowatrainerinsa. Terveyden säilyttäminen on yhteiskunnalle

monin verroin edullisempaa kuin sairauden ja hoitaminen. Nowatrainerit voivat työskennellä myös
matkailualalla Seven weeks -kylpylöissä sekä terveysturistien, toipilaitten ja lasten kuntoutuksessa.
Lue lisää e-kirjasta sivuilta 162 – 187.
9. Mitä toivomme valtiolta – mitä valtio saa meiltä
Satoja tuhansia työpaikkoja, menestyviä pienyrityksiä, asutetun maaseudun
Upouusia FinnNowa-yrityksiä
FinnNowa-yritykset ovat uusi yritysmuoto, jonka yksityiskohtia valtion on kehitettävä lainsäädännön
avulla. Ne synnyttävät uusia työpaikkoja ja tuovat korvamerkittyä rahaa valtion kassaan. Kaikkiaan
Suomen maaseutu voi synnyttää yli 500 000 uutta ekologista työpaikkaa ympäri Suomea. Tämä
tarkoittaa työtä, joka pysyy Suomessa ja työllistää pienyrityksiä, joita ei tarvitse eikä voi siirtää
halvan työvoiman maihin. Voimme luoda työtä kaikille ja tarvitsemme myös lisää maahanmuuttajia
tekemään työtä kanssamme maamme ja sen kaikkien asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
Lue lisää e-kirjasta sivuilta 239 – 245.
10. Feria-palapeli on kartta jonka avulla jokainen löytää
oman alansa ja palansa Uuden Suomen rakentamisessa
Feria-strategia saattaa ensi näkemältä tuntua vaikeasti hahmotettavalta. Se onnistuu parhaiten
Feria-käsikirjan ja erityisten koulutettujen Feria-ohjaajien avulla. Feria-käsikirjan avulla jokainen
osallistuja voi luottaa siihen, että hänen valitsemansa pala sopii kokonaisuuteen ja että hän saa
tukea ja apua muilta Ferian tekijöiltä. Kaikille riittää juuri sitä työtä, jonka hän tuntee omakseen,
jossa hän viihtyy ja joka tuo ilon ja tyydytyksen elämään. Nuoretkin voivat jatkossa valita työnsä
vapaasti taipumustensa mukaan ja siltä pohjalta turvallisella mielellä suunnitella tulevaisuuttaan.
Lue lisää e-kirjasta sivuilta 244 – 245.
11. Feria Finland -kummimaatuki maiden edellytyksistä ja tarpeista lähtien
on uuden ajan käytännön apua kehittyville maille
Kummimaatuki lähtee siitä ajatuksesta, että tukea annetaan ystävälle, joka tunnetaan ja jota
halutaan auttaa vaikean ajan yli. Se on monipuolista apua koulutuksesta, vapaaoppilaiden
vastaanottamisesta, ammattiopetuksesta, bisneskoulutuksesta ja -mentoreista terveydenhoitoon
sekä terveyskylpylöiden ja matkailun kehittämiseen. Siksi kohteiksi ovat sopivia maat – yhdestä
vähitellen neljään –, joihin tunnetaan yhteyttä joko historian, kielen tai jonkin muun seikan
perusteella. Afrikan maista on Suomelle ehkä ensimmäisellä sijalla Namibia, johon olemme olleet
yhteydessä jo toista sataa vuotta. Kaksi arvokasta lahjaa, jotka voimme antaa Afrikalle, ovat ohjaus
ilman tuholaismyrkkyjä ja kemiallisia lannoitteita tapahtuvaan biodynaamiseen viljelyyn sekä 2 x 6
tunnin työaikareformi, joka jakaa työtä useammalle ja kohottaa siten koko kansan elintasoa. Tällöin
on koulutukseen aluksi varattava paljon suurempi osa työajasta kuin täällä kotimaassa.
Lue lisää e-kirjasta sivuilta 199 – 207.
12. Feria Finland -liitto ja Nordic Feria Group NFG
ovat Ferian järjestömuotoja pitämään yhteyksiä Suomessa ja Pohjoismaissa
Feria Finland -liiton organisaation tulee olla pieni, eikä sen pidä kasvaa alkusuunnitelmaa
suuremmaksi. Muu toiminta perustuu vapaaehtoistyölle, projektitoiminnalle tai pienyrityksille. NFG
kehitetään levittämään tietoa samanhenkisille Pohjoismaihin ja Baltiaan. Silloin ruotsi on
luonnollisin yhteydenpitokieli. Yhteen kuuluvuuden tunne on käsin kosketeltava, kun puhut ruotsia
pohjoismaalaisen kanssa vaikkapa Pariisissa. Tai Brysselissä. Pohjoismaat ja Baltia voivat
muodostaa vahvan Pohjoisen Ryhmän Euroopan Unionissa. Sielläkin sen painoarvo on monin
verroin suurempi kuin yksittäisen, pienen pohjoisen maankolkan.
Lue lisää e-kirjasta sivuilta 188 – 189 ja 235 – 238.

