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LAUANTAI 
SATURDAY

FINLANDIA-SALI LAUANTAI 
SATURDAY

HELSINKI-SALI LAUANTAI 
SATURDAY

TERASSI-SALI LAUANTAI 
SATURDAY

VERANDA 3-SALI LAUANTAI 
SATURDAY

VERANDA 4-SALI LAUANTAI 
SATURDAY

AURORA-SALI

11.00 – 12.00 Diana Cooper (UK) 
henKinen Kirjailija
Luento:
Tapaa Lohikäärmeet

Lesson is in  english!
Tulkataan suomeksi!

10.45 – 11.15 Dominique SureL (USa)
professori energy Medicine University

Luento:
Kontrolloitu kaukokatsominen 
(CRV) ja Intuitiivisen 
älykkyyden protokolla
Lesson is in  english!
Tulkataan suomeksi!

11 – 11.45 Johanna BLomqviST 
FT (fysiikka), kirjailija, energiahoidon opettaja

Luento:
Tiede & henkisyys – vastakkain- 
asettelusta yhdistävään 
maailmankuvaan

11.00 – 11.45 anne maTero Ja  
Tiina piTkänen
Sointukylpy

11.00 – 12.45 SuSanna Toropainen

Workshop  (20 €/ 27 €):  
Laihdu mielelläsi 

11.30-14.30 Dominique SureL (USa)
Professori energy Medicine University

Workshop I (65 €/ 70 €):  
Intuitiivinen älykkyys – ajattelua 
aivojen ulkopuolella (taso 1)
Workshop is in  english!
Tulkataan suomeksi!

12.30 – 13.15 kyLLi kukk
fysioterapeutti, joogaopettaja

Luento:
Selätä stressi ja vapaudu  
mielen vankilasta

11.45 – 12.45 raiJa kivimeTSä
terveystoimittaja, tietokirjailija ja 
villiyrttikouluttaja

Luento:
Aivot ahdingossa – Luonnosta 
apua tressaantuneille aivoille

12 – 12.45 mirJa nyLanDer
maatalous- ja metsätieteiden maisteri

Luento:
Metsien (henkiset)  
terveysvaikutukset

12.00 – 12.45 DreamWaLker Duo
Musiikkiesitys
Diggeridoo ja  
sähkökitataran duo

13.00 – 14.45 erkki LehTiranTa
Musiikin maisteri 

Workshop  (20 €/ 27 €):  
FlowHow – Löydä elämäsi 
menestyskoodit

15.15-17.45 Dominique SureL (USa)
Professori energy Medicine University

Workshop I I (65 €/ 70 €):  
Intuitiivinen älykkyys, ajattelua 
aivojen ulkopuolella (taso 2)
Workshop is in  english!
Tulkataan suomeksi!

13.45 – 14.45 marJa puTkiSTo
Method Putkiston kehittäjä, MP instituutin 
perustaja, tuottaja ja kouluttaja

Luento:
Method Putkisto Body UP  
- mielen vaikutus kehoon

13.00 – 13.45 SuSanna Juvonen
Funktionaalisen ravitsemuksen asiantuntija, 
pääkouluttaja

Luento:
Ole hyvä suolistollesi:  
viisi askelta kohti tasapainoa

13 – 13.45 Jeena ranCken
yhteiskuntatieteiden tohtori,  
sosiaalipsykologian tutkija

Luento:
Yliluonnollinen kokemus 
vaikutuksineen

13.00 – 13.45 yoga norDig ?? 15.00 – 16.45 Johanna BLomqviST
FT (fysiikka), kirjailija, energiahoidon 
opettaja

Workshop (20 €/ 27 €):  
Energiahoidot 
maailmankuvan haastajana

15.15 – 17.40 Diana Cooper (UK)
henkinen kirjailija

Workshop  (65 €/ 70 €):
Ylösnousemus enkelten, 
lohikäärmeiden ja yksisarvisten 
kanssa
Workshop is in  english!
Tulkataan suomeksi!

14.10 – 15.10 TigriLLa garDenia (iT, USa)
puhuja, visionääri ja luontoyrittäjä  sekä 
lajienvälinen tutkija

Luento: Lajienvälinen musiikki 
ja luominen yhdessä 
kasvimaailman kanssa

14 – 14.45 Teemu SyrJäLä
hyvinvointivalmentaja, tietokirjailija 

Luento:
Elinvoimainen mies  
uskaltaa rakastaa

14.00 – 14.45 Leena pennanen
Mindfulness MBSr -kouluttaja

Luento:
Mindfulness – apu arjen 
stressiin ja kiireeseen

15.30 – 16.20 ChriSTer SunDqviST
FT (biologia), terveysbloggaaja

Luento:
Rakasta rasvaa ja kapinoi 
kevyttä vastaan

15 – 15.45 marJuT hJeLT
tietokirjailija

Luento:
Loitsujen parantava voima

15.00 – 15.45 Jeremy qviCk
tietoisuuden tutkija, kirjailija

Luento:
Tietoisuuden kehittäminen ja 
todellisuuden tiedostava 
kokeminen

 

16.40 – 17.40 aniTa De CoTeau
laulaja, parantava laulu

Parantava konsertti:
Tule kokemaan laulun 
parantava voima!

16 – 17.30 mirJa nyLanDer
metsäkellijä, 
maatalous- ja metsätieteiden maisteri,  
puuhengittäjä

Workshop (20 €/ 27 €):  
Metsä kutsuu kasvamaan

16.00 – 16.45 kariTa aaLTonen
hyvinvointikouluttaja, puhuja, 
joogaopettaja

Luento:
Uskalla parantua

SUNNUNTAI 
SUNDAY

FINLANDIA-SALI SUNNUNTAI 
SUNDAY

HELSINKI-SALI SUNNUNTAI 
SUNDAY

TERASSI-SALI SUNNUNTAI 
SUNDAY

VERANDA 3-SALI SUNNUNTAI 
SUNDAY

VERANDA 4-SALI SUNNUNTAI 
SUNDAY

AURORA-SALI

11.00 – 11.45 Tony DunDerfeLT
psykologi, kirjailija

Luento:
Henkinen psykologia  
– ihmisen luova valoisuus

 10.30 – 12.00 Dominique SureL (USa)
professori energy Medicine University

Luento:
Taajuuksien mysteeri: 
henkisyydestä syöpäsolujen 
tuhoamiseen
Lesson is in  english!
Tulkataan suomeksi!

11.00 – 11.45 päivi ahonen
koulutusasiantuntija

Luento:
Mitä kuvat kertovat?   
Bhutanin bruttokansan 
onnellisuus nuorten silmin

 11.00 – 12.45 harri Ja iLkka viroLainen
xxxxxxx

Workshop  (20 €/ 27 €): 
xxxx

11.00 – 11.45 CaTarina ahLvik
PhD researcher, hanken School of economics

Luento:
The Power of Awareness: 
Unlocking the Potential of 
Mindfulness in Business
Lesson is in  english!
Lueto on englanninkielinen!

12.05 – 13.05 Ben furman
psykiatrian erikoislääkäri

Luento:
Miten tulla toimeen vähän 
vaikeampienkin ihmisten kanssa

 12.15 – 13.00 pekka harJu-auTTi
TkT

Luento:
Kestävä kehitys on elintärkeää  
ihmisen hyvinvoinnille

 12.00 – 12.45 Tommy heLLSTen, maLLa hinTSaLa, 
päivi Laukkanen, anu oJakSeLa
Keskustelupaneeli:
Ihminen tavattavissa  
– mentoroinnilla syvempään 
itsetuntemukseen

 12.00 – 12.45 raiJa Ja Jouko 
kivimeTSä
terveystoimittaja,tietokirjailija ja 
villiyrttikouluttaja

Luento:
Elinvoimaa ja energiaa 
villiyrteistä

12.45-15.45 Dominique SureL (USa)
Professori energy Medicine University

Workshop (65 €/ 70 €):  
CRV, taso 1

Workshop is in  english!
Tulkataan suomeksi!

13.30 – 14.30 reiDar vaSeniuS
Finnish Business angels - FiBan’in 
toimitusjohtaja

Luento:
Tunne älysi - päätä paremmin

 13.15 – 14.15 marJa ruuTi 
ravitsemustieteen maisteri ja laillistettu 
ravitsemusterapeutti

Kyselytunti:
Kysy ravinnosta

13.20 – 15.45 Tony DunDerfeLT
psykologi, kirjailija

Workshop (40 €/ 47 €):  
Henkinen psykologia  
– ihmisen luova valoisuus

13.00 – 13.45 eLina kauppiLa
tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja 
mindfulness-ohjaaja ja kirjailija

Luento:
Tunne- ja tietoisuustaidot 
apuna kasvatuksessa

15 – 15.45 aLmer JanSu
tanssinopettaja, gongitaituri, joogaohjaaja

Gongiesitys

 14.30– 15.30 pauLiina aarva
terveystutkija, terveyden edistämisen 
dosentti

Luento:
Täydentävien hoitojen 
tieteellinen tutkimus ja sen 
haasteet Suomessa.

14.00 – 15.30 pekka harJu-auTTi 
TkT

Workshop  (20 €/ 27 €):  
1. Miten voit määrittää oman 
maailman-kuvasi?  
Mitä hyötyä siitä on?
2. Työkalu, joka parantaa ihmisten  
paikallistoimintaa ympäristön hyväksi 
– sinustako planeetan vahtikoira?

 14.15 – 15.45 CaTarina ahLvik 
PhD researcher, hanken School of economics

Workshop I (20€/ 27 €):  
Relational Mindfulness:  
The Art of Connecting
Workshop is in  english!
Workshop on 
englanninkielinen!

  

Pidätämme oikeuden muutoksiin luentosalien-, 
messuohjelman ja näyttelypaikkojen-asettelussa.

Hyvinvointimessut
KEHO |  MIELI |  HENKI

Messulipun hintaan sisältyvä luento.

Workshop, erikseen ostettava workshoplippu.

Luentojen, workshop:en ja 
muiden esitysten 
nauhoittaminen tai 
kuvaaminen on kielletty.

Pidätämme oikeuden muutoksiin luentosalien-, 
messuohjelman ja näyttelypaikkojen-asettelussa.

Messulipun hintaan sisältyvä luento.

Workshop, erikseen ostettava workshoplippu.

minä

Olen
Hyvinvointimessut
KEHO | MIELI | HENKI

Luentojen, workshop:en ja 
muiden esitysten 
nauhoittaminen tai 
kuvaaminen on kielletty.

Karita Aaltonen Pia Rautio

Messut juontaa

Henna Länsipää

Lesson is in  english!
Tulkataan suomeksi!
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Luento, Finlandia-sali

Tapaa Lohikäärmeet
lauantaina klo 11.00–12.00
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Diana CooperTervetuloa Minä Olen -messuille Finlandia-taloon! 

Sisällysluettelo
14 Virolainen 

15 Pekka harju-autti

16 Kylli Kukk

16 Susanna juvonen

17 Christer Sundqvist

17 anita De Coteau

18 raija ja jouko Kivimetsä

19 Marjut hjelt

19 Teemu Syrjälä

20 leena Pennanen 

20 anne Matero

21 jeremy Qvick 

21 Karita aaltonen

2 Messuohjelma

5 Diana Cooper

6 Marja Putkisto

7 Ben Furman

8 Tony Dunderfelt

9 Tommy hellsten 

10 Marja ruuti

11 Dominique Surel

12 erkki lehtiranta

12 Mirja nylander

13 johanna Blomqvist

13 Susanna Toropainen

14 Catarina ahlvik

minä

Olen
messut   

Viime vuonna Minä Olen -messut järjestettiin 
pitkän tauon jälkeen Finlandia-talossa ja samai-
sessa upeassa miljöössä tapaamme jälleen. Jär-
jestyksessä jo 22. messut kokoavat tuttuun tapaan 
yhteen ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnis-
ta kiinnostuneita ihmisiä. Haluan kertoa, mikä mi-
nua henkilökohtaisesti inspiroi olemaan mukana 

toteuttamassa messuja sekä varmistamassa niiden 
tulevaisuutta.

Elämme hyvin intensiivisessä ja nopeasti muuttuvas-
sa maailmassa. Koulujärjestelmämme ei pysty opet-
tamaan meille kokonaisvaltaista hyvinvoinnistamme 
huolehtimista tässä hektisessä maailmassa, jossa työ-
tehtävät, sähköpostivirrat ja sosiaalisen median viestit 
kuormittavat meitä yhä enemmän kiihtyvällä vauhdilla. 
Kasautuvat yksityiselämän paineet ja työpaineet johta-
vat siihen, että ratkaisumalleja etsitään erilaisten am-
mattiauttajien avulla. 

Itse tulin isäksi nuorena ja pysähdyin miettimään, 
miten voisin tehdä parhaani tytärtäni kasvattaessani. 
Tulin siihen tulokseen, että on ensiarvoisen tärkeää 
huolehtia itsestäni ja itseni kehittämisestä niin mielen, 
ravinnon, liikunnan kuin asioihin suhtautumisen suh-
teen. Kun nyt parikymmentä vuotta myöhemmin kat-
son älykästä, hyvin käyttäytyvää ja ajattelevaa tytärtä-
ni ja vertaan häntä itseeni samassa iässä, olen erittäin 
tyytyväinen valintoihin, jotka tein.

Olen elämässäni havainnut, että itsestään huoleh-
timinen maksaa vaivan takaisin moninkertaisesti, niin 

yksityiselämässä kuin työ-, perhe- ja liike-elämässä-
kin. Mitä paremmassa tasapainossa kehoni ja mieleni 
ovat, sitä terävämpiä ja kirkkaampia ovat ajatuksenikin. 
On helpompi tehdä pitkälle vaikuttavia päätöksiä ilman 
epävarmuutta siitä, kulkeeko oikeaan suuntaan asioita 
päättäessään. Kun itse on tasapainossa, ei muiden ih-
misten hermostuneisuus tai huono käytös hermostuta. 
On helpompi nähdä ihmisten sisimpään ja ymmärtää 
heitä. Hyvin harva ihminen käyttäytyy ilkeästi tai ikä-
västi toista kohtaan, jos hänellä itsellään on hyvä olo.

Muun muassa näistä syistä haluan luoda toimivat 
puitteet Minä Olen –messuille. Messut tarjoavat kävi-
jöille laajan valikoiman vaihtoehtoja itsestään huoleh-
timiseen, jotta jokainen voi niiden joukosta löytää juuri 
omaan elämäänsä sopivimman avun.

Toivon sydämestäni hyvää ja onnellista  
vuodenvaihteen aikaa Teille kaikille.

Harri Nyman
Minä Olen Keskus

toimitusjohtaja

Workshop, Finlandia-sali
Ylösnousemus enkelten,  
lohikäärmeiden ja  
yksisarvisten kanssa
lauantaina klo 15.15–17.40 
hinta 65e / 70 e

Dianan Cooperin luennolla ta-
paat lohikäärmeet. Hän jakaa 
kansanne tietoa Maan, Ilman, 
Tulen ja Veden lohikäärmeistä 
ja auttaa sinua pääsemään yh-

teyteen niiden kanssa. Tulet 
oppimaan, miten lohikäärmeet 
ja enkelit voivat tukea, suojel-
la, inspiroida ja auttaa sinua.

Elämme jännittäviä ylösnou-
semuksen mahdollisuuden ai-
koja. Mielenkiintoisessa work-
shopissaan ”Ylösnousemus En-
kelten, Lohikäärmeiden ja Yk-
sisarvisten kanssa” Diana tulee 
selittämään, miten lohikäär-
meet, enkelit, yksisarviset, kos-
miset portaalilt ja eläimet ovat 
vauhdittamassa matkaamme 
uuteen Kultaiseen Aikaan.

Tulet saamaan yhteyden joi-
hinkin suuren värähtelyn lohi-
käärmeisiin, kuten Kultainen 
ja Hopeanvioletti Liekki Lohi-
käärme, Kultainen Kristuslohi-
käärme ja muut, jotka voivat 
puhdistaa menneen elämän 
energiat, jotka estävät henkis-
tä kehitystäsi.

Tulet vierailemaan Arkkien-
keli Sandalphonin ja Rafaelin 

retriiteissä korkeamman valais-
tumisen saavuttamiseksi.

Arkkienkeli Christielin avul-
la tulet laajentamaan kausaa-
lichakraasi ja avaat tien yhdek-
sännen ulottuvuuden yksisar-

visille kultaisine sarvineen. Ne 
vievät sinut hämmästyttävälle 
parannuksen ja valon täyttä-
mälle matkalle.

Henkilökohtainen kriisi toi enkelit Dianan elämään

Diana Cooperin henkinen 
matka alkoi 42-vuotiaana 
keskellä henkilökohtaista 
kriisiä. Riippumatta siitä, että 
hänellä ei ollut 
minkäänlaista henkistä, 
uskonnollista tai psyykkisen 
tason taustaa, kutsui hän 
apuun universumia. 
Kultainen enkeli saapui ja 
vei Dianan matkalle, jolla 
hän näki tulevaisuutensa. 
Tämän tuloksena Diana 
kouluttautui 
hypnoterapeutiksi ja alkoi 
työskennellä ihmisten 
kanssa.  Hän tuli tietoiseksi 
enkeleistä asiakkaidensa 
ympärillä, mutta ei yrittänyt 
kommunikoida niiden 
kanssa. Silti tämän 
ajanjakson aikana hän 

kirjoitti ensimmäisen kirjansa.
Kymmenen vuotta 

ensimmäisen käyntinsä 
jälkeen enkelit ilmestyivät 
jälleen Dianalle pyytäen häntä 
kertomaan ihmisille 
enkeleistä, mihin hän melko 
vastentahtoisesti suostui. 
Niinpä enkelit antoivat 
Dianalle informaatiota hänen 
ensimmäiseen 
enkelikirjaansa, Uutta valoa 
enkeleiltä (New Light of 
Angels).

Tämän jälkeen enkelit 
olivat Dianan kanssa kaiken 
aikaa auttaen ja valaisten 
häntä. Diana piti kursseja ja 
alkoi järjestää myös 
workshopeja, ensin 
Englannissa ja sittemmin 
ympäri maailmaa. Monia 

vuosia myöhemmin hän 
istuskeli puutarhassaan 
kirjoittamassa, kun 
yksisarvinen saapui paikalle. 
Tuon vaikuttavan kohtaamisen 
ansiosta Diana loi yhdessä 
yksisarvisten kanssa kirjan 
Yksisarvisten ihme (The 
Wonder of Unicorns). Tämän 
jälkeen enkelit pyysivät häntä 
kirjoittamaan orbeista, 
uudesta Kultaisesta Ajasta 
sekä sarjan lasten kirjoja.

Diana Cooper on 
kirjoittanut yli 30 kirjaa, joihin 
sisältyy myös viisi lasten 
kirjaa.

Hän matkustaa jatkuvasti 
jakaakseen korkeampien 
valtakuntien informaatiota ja 
auttaakseen ihmisiä 
kehittämään lahjojaan heidän 

ottaessaan yhteyttä omiin 
enkeleihinsä, oppaisiinsa, 
mestareihinsa ja 
yksisarvisiinsa. 
Planeetallemme tulevat 
energiat ovat nyt kunnioitusta 
herättäviä ja Diana tuntee 
olevansa siunattu ollessaan 
niihin yhteydessä ja 
jakaessaan niitä. 
Hän perustamansa Diana 
Cooper Foundation on voittoa 
tuottamaton organisaatio, 
joka tarjoaa sertifioitua 
henkistä opetusta ja kursseja 
kautta maailman. Nykyisin 
monet kauniit, korkean 
taajuuden sielut ovat 
levittämässä näitä opetuksia 
ja valaisemassa ihmisiä.

www.dianacooper.com

Rakastettu  Diana Cooper  jälleen  
Suomessa!

minä

Olen
messut   

22 jeena rancken

23 Tigrilla Gardenia

24 elina Kauppila

24 Päivi ahonen

25 reidar Wasenius

26 Pauliina aarva

27 almera jansu

29–31 Messualuekartta ja 
 näytteilleasettajat 
 aakkosjärjestyksessä 

Takakansi 
 Kulkuyhteydet ja 
 messujen aukioloajat 
 sekä lippujen hinnat

Luento ja workshop ovat englanninkielisiä!
Lesson and workshop is in english!
TULKATAAN SUOMENKSI!
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Luento, Finlandia-sali

Method Putkisto Body UP – mielen vaikutus kehoon
lauantaina klo 13.45–14.45 
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Marja Putkisto

Luento, Finlandia-sali

Miten tulla toimeen vähän  
vaikeampienkin ihmisten kanssa
sunnuntaina klo 12.05–13.05 
luento sisältyy  
pääsylipun hintaan

Ben Furman

Osallistu hauskalle ja inspiroivalle luennolle siitä, miten voit oppia 
tulemaan toimeen vähän vaikeampienkin ihmisten kanssa!

Ben Furman on psykiatrian 
erikoislääkäri, psykoterapeut-
ti ja kouluttaja. Hänet tunne-
taan maailmalla mm. ratkai-
sukeskeisen terapian koulut-
tajana, työhyvinvoinnin asian-
tuntijana sekä Kids’Skills 
(Muksuoppi) -menetelmän 
kehittäjänä. Ben on kirjoitta-
nut pitkän uransa aikana yli 
kaksikymmentä kirjaa, joista 
tunnetuin lienee hänen mo-
nella kielellä julkaistu bestsel-
lerinsä "Ei koskaan liian myö-
häistä saada onnellinen lap-
suus".  Muita hänen tunnettu-
ja ja monille kielille käännet-

tyjä kirjojaan ovat mm. "Muk-
suopin lumous", "Työpaikan 
hyvä henki ja kuinka se teh-
dään" sekä "Reteaming - rat-
kaisukeskeinen valmennusme-
netelmä". Ben on valovoimai-
nen luennoitsija, jolla on har-
vinainen kyky selittää vaikeat-
kin asiat niin, että kaikki ihmi-
set voivat ne ymmärtää. Hä-
nen luentonsa eivät jätä ke-
tään kylmäksi ja jos vaikka ei 
mitään oppisi niin varmasti 
saa ainakin nauraa. Lisää tie-
toa Benistä ja hänen monipuo-
lisesta työstään löytyy hänen 
omalta verkkosivultaan www.

benfurman.com ja hänen you-
tube-kanavaltaan joka löytyy 
hakusanalla "kouluttajaben".

Kohtaatko joskus työssäsi tai 
yksityiselämässäsi ihmisiä, jot-
ka ovat sinusta vaikeita, ärsyt-
täviä tai suorastaan raivostutta-
via? Helpottaako oloasi se, et-
tä leimaat tuollaiset ihmiset nar-
sisteiksi, epäempaattisiksi tai 
psykopaateiksi. Jos vastaat 
myönteisesti, kuulut siihen 
enemmistöön, joka yrittää tul-
la toimeen vaikeiden ihmisten 
kanssa leimaamalla heidät 
psyykkisesti häiriintyneiksi sen 
sijaan, että miettisivät miten it-

se voisivat toimia vaikeaksi ko-
kemiensa ihmisten kanssa vii-
saammin tai fiksummin. Ei mei-
tä asiat vaivaa, sanoo vanha vii-
saus, vaan se miten me niihin 
suhtaudumme. Sama viisaus 
voidaan helposti muuttaa muo-
toon ”eivät meitä ihmiset vai-
vaa, vaan se miten heihin suh-
taudumme”. Me emme ehkä 
voi muuttaa toisia ihmisiä, mut-
ta me voimme muuttaa sitä ta-
paa miten me heille vastaam-
me ja miten me annamme heil-
le palautetta heidän tavastaan 
toimia tai puhua. Kaikkina ai-
koina ja kaikkialla maailmassa 
suositumpia tapoja yrittää vai-
kuttaa toisten ihmisten ei-hy-
väksyttävään käyttäytymiseen 
ovat kritisoiminen, uhkaaminen 
ja kyseisen ihmisen välttelemi-
nen. Nämä menetelmät ovat 
yleensä tehottomia ja melko 
usein vain pahentavat kyseistä 
käyttäytymistä. Onneksi kui-
tenkin muitakin tapoja on ole-
massa. Niistä me puhumme ja 
niitä me pääsemme jo vähän 
harjoittelemaankin tässä Ben 
Furmanin hauskassa ja inspiroi-
vassa luennossa.

www.benfurman.com 

Marja Putkisto nostaa Suomea ryhtiin 
 – mielen kautta ja esittelee upouutta

– Väitän, että ryhdin ja tervey-
den välillä on ymmärrettyä 
suurempi yhteys, sanoo Marja 
Putkisto.

Method Putkisto -menetel-
män kehittäjä Marja Putkisto 
määriteltiin lapsena liikunnal-
lisesti lahjattomaksi. Nyt hä-
nen luomansa kehonhallinta-
metodi tunnetaan ympäri 
maailmaa ja mielen kautta 
ryhdin rakentava ohjelma on 
kuitenkin fyysistä harjoittelua! 

– Uuden ohjelmani tavoit-
teena on parantaa ryhtiä taval-

ydintä pitkin ja stressi tuntuu 
ja näkyy asennossa. Tämän 
päivän työ kutsuu liikkumat-
tomuuteen ja tapahtuu yhä 
enemmän tietotekniikan ää-
rellä – ei suorassa kontaktissa 
toisiin ihmisiin. 

– Kehon kielellä on valtava 
voima. Sekunnin murto-osas-
sa voi painaa toista alas, tai 
kohottaa häntä ylös. Se on sa-

lee taitoa osata käyttää kehoa 
kuhunkin hetkeen parhaalla 
mahdollisella tavalla.  

Kehonhallinnan  
uranuurtaja
Marja oli itse liikkumatto-
maksi lonkkatelineeseen lu-
kittu lapsi, josta kehittyi kan-
sainvälinen ”liikkumisen va-
pauden ja ryhdin lähettiläs’’, 
kouluttaja, ohjaaja, kirjai-
lija ja tuottaja.  

– Minulla oli jo 
vuonna 1993 selkeä 
visio, että kun liian 
kireät lyhyet li-

hakset pidennetään tarkasti 
kohdentaen, kehoni asento 
korjaantuu. Sanamukaisesti 
venyttelin itseni liikkuvaksi ja 
korjasin kehoni uuteen lin-
jaan, Marja kertoo.

Jokaiseen ihmiseen on ra-
kennettu sisäsyntyinen kyky 
korjata oman kehon asentoa. 
Tämä oli Method Putkiston al-

ku ja yhä tänään sen ydin. 
Marja Putkistolla on 

missio: ’’On aika siirtää 
selkäkivut ja huonon ryh-

din aiheuttamat vaivat 
menneisyyteen. Hyvä ryhti 

la, joka 
nostaa koko 
elämän laatua. Sitä voi-
si kuvata vapaasti liikku-
van kehon moderniksi 
harjoittelumalliksi. Haluan 
opettaa ymmärtämään syy-
yhteyksiä ja uskon, että kun 
motiivi kehonhuoltoon alkaa 
kantaa sisäisesti, harjoittelu 
on inspiroivaa, kertoo Marja.

Marja julkaisi ohjelmasta 
uuden kirjan tammikuussa 
2017, (Method Putkisto Body 
UP – Hyvä ryhti ja liikkumisen 
vapaus.)

Marjan mielestä ryhti   
on  mielentilan  ilmaisu
Ryhtiä uhkaa väsyminen ja sii-
tä seuraava voimattomuus. 
On vaikea olla empaattinen 
ja kannustava muita kohtaan, 
jos energia sitoutuu oman it-
sensä koossa pitämiseen. Kun 
asento piirtyy lihasmuistiin, 
tulee siitä tuttu tapa olla.

Mieli kiirii selkärangan 

naton kom-
m uniko inn in 
muoto, jolla luom-
me ilmapiirin ja mah-
dollistamme myötätun-
non fyysisen toteutumisen, 
sanoo Marja.

– Varmaa on, että tietoko-
neruutu ei kehitä kykyä lukea 
toista ihmistä tai vahvista ryh-
tiämme!

Ryhti kuvaa kehon kanna-
tusta, joka nostaa tai laskee 
olemuksemme; se on ilmaisu 
mielentilalle kuvaten myös 
asennetta, joka liittyy esim. 
moraaliin, työhön ja ammatil-
lisuuteen: Olenko ryhditön vai 
ryhdikäs, tarvitsenko ryhdis-
täytymistä?

Method Putkiston käsite 
”dynaaminen ryhti” tavoitte-

lisää itsevarmuutta: Ryh-
ti vaikuttaa vahvasti jokai-

seen hetkeen ja energiata-
soomme. Ryhdin muuttuessa 
elämäkin muuttuu! ”

Marja on julkaissut meto-
deistaan 13 kirjaa. Marja toi-
mii Method Putkisto Finland 
Oy:n ja MP Instituutin johta-
jana sekä Suomessa että Iso-
Britanniassa. Vuonna 2011 ja 
2012 Marja nimettiin Britan-
nian viiden parhaan kehon-
hallinnan asiantuntijan jouk-
koon (H&B).

Method Putkisto -ohjaajak-
si kouluttaudutaan Method 
Putkisto Instituutissa, jossa 
käynnistyy vuosittain kolmes-
ta neljään runsaan vuoden 
kestävää koulutusohjelmaa. 

www.methodputkisto.com
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Tony Dunderfelt

Workshop, Terassi-sali
Henkinen psykologia  
– ihmisen luova valoisuus
lsunnuntaina klo 13.20–15.45
hinta 40 e / 47 e

Keskustelupaneeli, Terassi-sali

Ihminen tavattavissa  
– mentoroinnilla syvempään itsetuntemukseen
sunnuntaina klo 12.00–12.45 
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Tommy Hellsten, Malla Hintsala,
Päivi Laukkanen, Anu Ojaksela

Oletko yrittänyt selviytyä yksin, 
mutta huomannut kamppaile-
vasi jatkuvasti samojen ongel-
mien parissa? Ihminen tavatta-
vissa –mentor voi olla sinulle 
vaihtoehto, jos haluat tutustua 
itseesi syvemmin. Luoksemme 
voit tulla juuri sellaisena kuin 
olet. Tarjoamme ammatillista 
keskustelutukea ja luotettavan 
vuorovaikutussuhteen, jossa 
voit turvallisesti lähteä tutki-
maan sitä, kuka olet, mitä tun-
net, mitä tarvitset ja mitä halu-
at elämältäsi. Ihminen tavatta-
vissa –mentorointi mahdollistaa 
jokaiselle, ilman lähetteitä tai 
diagnooseja, matalan kynnyk-
sen avun ja tuen ihmisenä kas-
vamiseen ja eheytymiseen.

Messuilla järjestettävässä 
keskustelupaneelissa Ihminen 
tavattavissa –mentorit Malla 
Hintsala, Päivi Laukkanen ja 
Anu Ojaksela sekä toinen Ih-

minen tavattavissa –ohjelman 
perustajista, Tommy Hellsten, 
keskustelevat mentoroinnista, 
sen merkityksestä, arvomaa-
ilmasta ja mahdollisuudesta 
tukea ihmistä kokonaisvaltai-
seen mielen ja hengen hyvin-
vointiin. Tilaisuudessa mento-
rit kertovat esimerkkejä erilai-
sista elämän kipukohdista ja 
kasvun mahdollisuuksista. 
Tommy Hellsten avaa Ihminen 
tavattavissa –ohjelman taus-
talla vaikuttavaaarvomaailmaa 
ja omia oivalluksiaan oman 
pitkän terapiatyönsä koke-
muksesta.

Tilaisuudessa on varattu ai-
kaa myös yleisökysymyksille. 
Malla Hintsala kertoo elä-
neensä suorittamalla. ”Koin 
syvällä sisimmässäni olevani 
huonompi kuin muut ja kärsin 
riittämättömyyden tunteesta, 
jotka molemmat oli piilotetta-

va täysin, etteivät ne paljastui-
si. En uskonut kelpaavani sel-
laisena, joka olen. Siitä seura-
si täydellisyyden tavoittelu ja 
muiden hyväksynnän kalaste-
lu, kunnes paha oloni kasvoi 
niin suureksi, että oli pakko 
ryhtyä hakemaan apua."

Päivi Laukkanen lähti omal-
le toipumisen polulleen ihmis-
suhteissa olevien haasteiden 
takia. Naisena hän hakeutui 
toimimattomiin suhteisiin mies-
ten kanssa. Omassa prosessis-
saan Päivi totesi, että tärkein 
ihmissuhde on suhde omaan 
itseen – se on perusta muihin 
ihmissuhteisiin ja ainoa suhde, 
jota voi muuttaa. Ja tämän oi-
valluksen kautta suhde toisiin 
muuttui myös sen myötä, kun 
oli ensin muuttanut suhdetta 
omaan itseen.

Anu Ojaksela oli nuoruu-
dessaan liittynyt pieneen us-

konyhteisöön, jonka aluksi 
turvalliselta tuntuvat rajat al-
koivat vuosia myöhemmin 
tuntua ahdistavalta ja hän pää-
tyikin irtisanoutumaan yhtei-
söstä, missä fokus oli uskon-
nollisuuden suorittamisessa ja 
jäsenten kontrolloinnissa. 
Omasta lapsuudesta kumpu-
ava turvattomuus ja pettymyk-
set ihmissuhteissa saivat hake-
maan turvaa uskonyhteisöstä.

Anu lähti Ihminen tavatta-
vissa –koulutukseen mukaan, 
koska halusi sukeltaa tutki-
musmatkalle itseensä ja ym-
märtää paremmin oman men-
neisyyden vaikutusta omiin 
valintoihin ja nykyhetkeen se-
kä löytää voimavaroja elää 
enemmän itsensä näköistä elä-
mää.

www.mentorhuone.fi
www.paivilaukkanen.fi
www.mallahintsala.com

Luento, Finlandia-sali

Henkinen psykologia  
– ihmisen luova valoisuus
sunnuntaina klo 11.00–11.45 
luento sisältyy pääsylipun hintaan
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Henkisyys ei ole mikään uskon 
asia, vaan ihmisenä olemisen 
tärkeä ulottuvuus, jonka voim-
me hyvin selkeästi tiedostaa. 
Henkisyydestämme käsin tar-
kastelemme maailmaa ja omaa 
itseämme, ja se yhdistää mei-
dät myös muihin ihmisiin ja ko-
ko ihmiskuntaan. Psykologias-
sa on kuitenkin perinteisesti ol-
lut vaikeata suhtautua ihmisen 
valoisaan henkisyyteen, var-
sinkin jos siihen sekoittuu dog-
maattista uskonnollisuutta tai 
kuvitteellisia uskomuksia.

Kuitenkin kaikki luomakun-
nassa ja universumissa on teh-
ty valosta. Ihminen on tietysti 
osa luomakuntaa ja lähtemät-
tömästi ”upotettu” universu-
miin. Siten on täysin järkevää 
ajatella, että ihmisen sisäisyy-
dessäkin on valoa. Sisäinen va-
loisuus on jotain hyvin käytän-
nöllistä, kuitenkin usein puo-
lustaudumme sitä kauheaa aja-
tusta vastaan, että olisimme 
hyviä ja taitavia yksilöitä! 
Olemme itse asiassa tosi hyviä 
peittämään hyvyyttämme ja 
osaamistamme. Joskus tuntuu 

siltä, ettemme salli itsemme 
onnistua tai löytää hyviä rat-
kaisuja. 

Sana ”henkinen” putkahtaa 
keskusteluun useimmiten sil-
loin kun halutaan painottaa, 
että jokin asia, tapahtuma tai 
ihmisen ulottuvuus on tärkeä, 
arvokas ja oleellinen. Taide on 
”henkistä ja sivistävää toimin-
taa” ja juhlapuheissa piirre-
tään kuva kansan tai kansan-
ryhmän ”henkisestä tehtäväs-
tä”. Filosofisessa ja ideologi-
sessa puheessa keskustellaan 
”ihmisen henkisyydestä”, 
usein määrittelemättä tarkem-
min miten esimerkiksi henki-
nen ja psyykkinen eroavat toi-
sistaan. Myös uskonnollisissa 
yhteyksissä menevät sanat ku-
ten henkinen ja hengellinen 
usein sekaisin. Voidaan puhua 
Jumalasta ”henkisenä olento-
na”, mutta epämääräiseksi jää, 
millä tavalla ihminen (”henki-
lö”) on mahdollisesti myös ai-
dosti ”henkinen”. Vai olemme-
ko kaikki vain ”psyykelöitä”?

Tonyn Dunderfeltin esitte-
lee uudessa kirjassaan ”Valoi-

saksi – Henkisen psykologian 
opas” kokonaisvaltaisen ns. 
aureettisen psykologian, josta 
käsin voidaan luoda uusia 
käytännön sovellutuksia suo-
malaiseen terveydenhoitoon, 
kasvatukseen, psykoterapiaan 
ja työelämään. 

Ihmisen aureettinen ulottu-
vuus asettuu Tonyn mukaan 
psyykkisen ja hengellisen vä-
limaastoon. Se kuvaa ihmisen 
luovaa, auttavaa ja valoisaa 

alitajuntaa tai ”ylitajuntaa”. Jo-
kainen ihminen käy omaa 
henkisen kehityksen tietään. 
Sen perimmäisenä tarkoituk-
sena on luoda yhteys omaan 
sisäiseen valoisuuteensa. Tä-
mä tie ei yleensä kulje kom-
melluksitta, koska elämä on 
monimutkaista ja seurassa on 
aina mukana muita ihmisiä. 
Kannattaa siis tutustua sekä 
omiin varjoihinsa että luovaan 
valoonsa.

Luennollaan Tony Dunderfelt avaa ihmisen 
aureettisen ulottuvuuden käsitettä ja hänen 

workshopissaan pääsemme tutustumaan aiheeseen 
syvemmin ja omakohtaisesti.

Tony Dunderfelt on yksi Suomen suosituimmista psykologeista. Hän 
on yli kolmekymmenen vuoden ajan puhunut ja kirjoittanut 
monipuolisesti ihmisen henkisestä kasvusta, rakkauden psykologiasta 
ja hyvän yhteistyön avaimista. Tony toimii myös asiantuntijana 
monissa televisio-ohjelmissa.

www.iloiseksi.fi
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Marja Ruuti on 
ravitsemustieteen maisteri ja 
laillistettu 
ravitsemusterapeutti, sekä 
perehtynyt myös 
funktionaalisen lääketieteen ja 
luonnonmukaisen 
terveydenhoidon menetelmiin. 
Marja järjestää ravintoaiheisia 
kursseja, luennoi ja pitää 
vastaanottoa. Hän jakaa 
tietoaan myös kirjoillaan: 
Oikeaa ravintoa minulle, opas 
ravintosuositusten viidakkoon 
(Gummerus 2012), Terve 
maksa, avain hyvinvointiin 
(Mividata 2015) sekä ravinto-
osuus kirjaan Parasta aivoillesi, 
ohjeita aivojen hyvinvointiin 
(Otava 2010).

www.marjaruuti.fi

Luento, Helsinki-sali
Kontrolloitu kaukokatsominen (CRV)  
ja Intuitiivisen älykkyyden protokolla
lauantaina klo 10.30–11.15, luento sisältyy pääsylipun hintaan

Dominique Surel

Workshop, Aurora-sali
Intuitiivinen älykkyys – ajattelua  
aivojen ulkopuolella (taso 1)
lauantaina klo 11.30–14.30, hinta 65e / 70 e

Workshop, Aurora-sali,  CRV, taso 1
sunnuntaina klo 12.45–15.45, hinta 65 e / 70 e

Mitä on intuitio? Mistä se tulee? 
Miten me voimme lisätä tarkan 
intuitiivisen informaation virta-
usta? Muinaiset filosofit tiesivät, 
että intuitio on peräisin yhtey-
destä ei-paikalliseen, ei mieles-
tämme tulevaan, minkä tiede-
miehetkin nyt hyväksyvät. 
Osallistumalla workshopiin saat 
selville miten saamme yhtey-
den intuitioomme. Professori 
Surel on kehittänyt voimallisen 
protokollan käyttämällä ener-

CRV on ainutlaatuinen, tie-
teellisesti todistettu ja tehokas 
protokolla, joka saa selville 
luonnolliset kykymme, kuten 
intuition käyttämisen ei-pai-
kallisen informaation saami-

seksi. Sen kehitti USA:n halli-
tuksen tiedemiesryhmä ja 
muut asiantuntijat, jotka tutki-
vat ihmismieltä yli 20 vuoden 
ajan. Tarkoituksena oli saada 
selville psyykkisten kykyjen il-

miötä. CRV:n harjoittaminen 
kehittää myös intuitiota. Pro-
fessori Surelin koulutti edisty-
neelle tasolle yksi parhaista ar-
meijan tiimeistä. Hän on opet-
tanut CRV:tä yli 15 vuotta. Jos 

Lue lisää!
TUTUSTU  AIHEISIIN  

TARKEMMIN  
minaolenmessut.fi

KAHVILA-BAARI 
ma–pe 

klo 8–19 
la 10–18 

KASVISRAVINTOLA  
ma–pe 

klo 11–19 
la 11–18

Toinen linja 7
00530 Helsinki
www.silvoplee.fi

Kyselytunti, Helsinki-sali

Kysy ravinnosta
sunnuntaina klo 13.15–14.15 
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Marja Ruuti

Nyt sinulla on mahdollisuus 
kysyä mitä tahansa ruokaan 
ja ravitsemukseen liittyvää, 
mieltäsi askarruttavaa asiaa 
pätevältä ja kokeneelta asian-
tuntijalta. Tule myös kuule-
maan muiden kysymyksiä ja 
vastauksia niihin, niin saat laa-
jan tietopaketin ajankohtaisis-
ta ravintoaiheista. 

Kysymyksiä ja epätietoi-
suutta oikeasta ravinnosta riit-
tää, niin monimutkaiseksi on 
muuttunut maailman luonnol-
lisin ja yksinkertaisin asia, syö-

minen. Ruokatarjonta on val-
tavan runsasta ja monilajista 
ja ruokaan liittyvää tietoa tu-
lee tulvimalla.  Ei ihme, että 
moni on jo ymmällään tässä 
ruokaviidakossa.  Runsaudes-
sa on tietysti hyvät puolensa: 
on vapaus valita. Nurja puoli 
on se, että ruoan laatu vaih-
telee laadukkaasti tuotetuista 
luonnollisista ruoka-aineista 
täyteen roskaan ja fysiologi-
sesti ihmiskeholle sopimatto-
miin teollisiin tuotoksiin. Va-
litsemisen vapaus vaatii tietoa 

Hyvä syöminen on yksinkertaista,kun sen oikein oivaltaa

oikeiden valintojen pohjaksi. 
Tietoakin on saatavilla loput-
tomasti, mutta siinä on sama 
ongelma kuin ruoassa: laatu 
vaihtelee. Miten valita se tieto, 
joka ei ole muunnettua totuut-
ta tai kauhukuvien ja mainos-
tajien värittämää tai asiantun-
temattomien asiantuntijoiden 
väärin ymmärtämää.  Hyvä 
syöminen on edelleen yksin-
kertaista, kun sen oikein oival-
taa.

Voit lähettää 
kysymyksesi etukäteen 

osoitteesta
www.facebook.com/

minaolenmessut

Kiehtooko sinua se, kuinka voi-
sit kehittää intuitiotasi ja pääs-
tä käsiksi tarkkaan ei-paikalli-
seen informaatioon? Professo-
ri Surel puhuu kahdesta ainut-
laatuisesta protokollasta, jotka 
esitellään hänen workshopeis-
saan. CRV on tieteellinen, 
USA:n armeijan 20 vuoden tut-

kimuksen jälkeen kehittämä 
metodi, joka saa selville yksi-
lön luonnollisen intuition tai 
psyykkiset kyvyt tarkan ei-pai-
kallisen informaation saami-
seen. Intuitiivisen älykkyyden 
protokolla on joustavampi ja 
yhdistää sekä rationaalisen 
mielen että tarkan intuition ih-

misen henkilökohtaisen ja 
ammatillisen ympäristön jo-
kapäiväisten ongelmien rat-
kaisemiseksi. Jos olet skep-
tinen tai haluat löytää uu-
den tavan kehittää intuitio-
tasi, pitäisi sinun osallistua 
tälle lyhyelle esittelyluennol-
le.

geettisiä jälkiä, jotka saavat ai-
kaan tarkan intuition ja integ-
roituvat rationaalisen ajattelun 
prosessiin säilyttäen samanai-
kaisesti yhteyden sydämeen.
Vastoin yleistä uskomusta, ei 
ole tarpeen meditoida: intuitio 
on luonnollinen taito, joka tar-
vitsee herätellä uudelleen mei-
dän pysyessämme maadoitet-
tuna. Tule mukaan tähän jän-
nittävään seikkailuun!

Workshop, Aurora-sali
Intuitiivinen älykkyys, ajattelua  
aivojen ulkopuolella (taso 2)
lauantaina klo 11.30–14.30, hinta 65e / 70 e
1-tason workshopissa puhuttiin 
intuition lähteestä ja esiteltiin 
Surelin protokolla. Taso 2 kes-
kittyy kehittämään intuitiivista 
kieltäsi ja sen tarkkuutta sitä 
käyttämällä. Aikaa on myös ky-
symyksille ja keskustelulle. Ker-
taamme kriittistä ajattelua ja 
realiteettikartan konsepti esitel-
lään. Tämä työkalu auttaa asi-
aankuuluvien kysymysten esit-

tämisessä selvyyden luomisek-
si ja tarkkojen intuitiivisten vas-
tausten saavuttamiseksi. Ajatte-
le muutamia kysymyksiä tai ai-
heita, joita haluaisit protokollan 
avulla tutkia. Professori Surel 
auttaa ja opastaa yksilöllisesti 
tällä intuitiomatkalla. On suo-
siteltavaa osallistua ensin tasol-
le 1, mutta ei välttämätöntä.

CRV kiehtoo sinua tai olet to-
taalinen skeptikko etkä usko, 
että tämä voisi toimia, kannat-
taa tulla! Tämä on vakavasti 
otettava, mutta myös hauska 
workshop!

Luento, Helsinki-sali
Taajuuksien mysteeri: henkisyydestä syöpäsolujen tuhoamiseen
sunnuntaina klo 10.30–12.00, luento sisältyy pääsylipun hintaan

Aikojen alusta asti muinaiset 
filosofit ja tiedemiehet tiesivät, 
että universumimme toimii 
jonkinlaisissa holografisissa vä-
rähtelysysteemeissä. He oppi-
vat, miten työskennellä taa-

juuksien ja herkkien energioi-
den kanssa ja miten päästä 
kosketuksiin ei-paikallisen 
maailman kanssa. Professori 
Surel esittelee taajuuksien ym-
märtämisen ja käytön kiehto-

van historian, sen, miten se 
soveltuu antiikinajan univer-
saaliin musiikkiin, sekä har-
monian unhoon painamisen 

tähän päivään asti, jolloin lää-
ketieteelliset instrumentit käyt-
tävät kohdistettuja taajuuksia 
syöpäsolujen tuhoamiseen.

Luennot ja workshopit ovat englanninkielisiä!
Lesson and workshop is in english!
TULKATAAN SUOMENKSI!
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FM Erkki Lehtiranta on 
helsinkiläinen 
ammattiastrologi, kirjailija ja 
kouluttaja, joka on tutkinut 
elämän henkisiä ulottuvuuksia 
40 vuoden ajan. Hän on 
kirjoittanut 12 avartavaa kirjaa 
henkisyydestä ja pitänyt satoja 
innostavia kursseja Suomessa 
ja ulkomailla. Asiakkaita 
hänellä on viideltä 
mantereelta.

www.smilingstars.fi

Erkki Lehtiranta

Kokemuksellinen luento, Terassi-sali

Metsien (henkiset) terveysvaikutukset
lauantaina klo 12.00–12.45  
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Menestystä mitataan monin eri 
tavoin. Tässä workshopissa lä-
hestytään teemaa henkisen 
menestyksen ja kehityksen nä-
kökulmasta. Elämäsi menes-
tyskoodit on tallennettu todel-
lisuuden rytmisiin rakenteisiin 
ja aika-avaimiin. Kun tunnet 
elämäsi keskeiset syklit, voit so-
vittaa askelmerkkisi viisaasti 
näiden virtausten mukaisesti. 
Silloin et kärvistele etkä pani-
koi, vaan ohjaat kulkuasi taval-
la, joka noudattaa universumin 
liikennesääntöjä. Samalla opit 
paljon niistä yleisistä haasteis-
ta, jotka kätkeytyvät oman ikä-
luokkasi yhteisiin teemoihin. 
Näin et taistele todellisuutta 
vastaan, vaan ratsastat ajan aal-
loilla – vaikka myrskyissäkin.

Todellisuuden tutkimusmatkai-
lija Erkki Lehtiranta kutsuu sinut 
mukaan mielenkiintoiselle mat-
kalle elämässä toistuvien syklien, 
muuttuvien ajanlaatujen sekä 
keskeisten henkisten elämänlaki-
en pariin. Ammattiastrologina ja 
kokeneena kouluttajana Erkki on 
työskennellyt yli neljännesvuosi-
sadan ajan tuhansien asiakkaiden 
ja kurssilaisten parissa, ja nyt voit 
hyötyä hänen laajasta kokemuk-
sestaan tähtien viisauden ja pla-
neettojen laulun parissa. 

Workshopissaan Erkki yhdis-
telee uusien kirjojensa Todelli-
suuden lukutaito – vinkkejä va-
laistumisen varalta ja Astrologia 
ja hyvinvointi teemoja. Ennakko-
tietoja astrologiasta ei edellytetä.

Universumin henkiset lait 

Workshop, Veranda 4-sali

FlowHow – Löydä elämäsi menestyskoodit
lauantaina klo 13.00–14.45  
hinta 20/27 e

muodostavat todellisuutemme 
perusrakenteen. Niiden tutki-
minen ja noudattaminen nos-
taa meidät mahdollisuuksiem-
me tasolle. Tule oppimaan, 
miten näiden lakien keskinäi-
nen yhteys ja selitysvoima yh-
dessä syklien viisauden kans-
sa antaa avaimia moniin luk-
koihin. Nyt on tullut aika ava-
ta ne!Sinä olet siellä, missä 
kosmiset virtaukset ja periaat-
teet kohtaavat käytännön ta-
son ja aineen vastuksen. Tee 
tästä kohtaamisesta mahdolli-
simman palkitseva ja avartava 
– virittäytymällä uusiin taa-
juuksiin ja mahdollisuuksiin. 
Tee elämäsi FlowHow.

Mirja Nylander

Workshop, Terassi-sali

Metsä kutsuu kasvamaan  
lauantaina klo 16.00–17.30  
hinta 20/27 e

Saat tiivistä tietoa ja käytännön 
paketin metsien ja metsän anti-
mien henkisistä hyvinvointivai-
kutuksista ja yksinkertaisen 
luonnonläheisen menetelmän 
oman hyvinvoinnin ylläpitoon. 

Mielikuvamatkalla koet syvä-
rentoutumisen metsäluonnon 
avulla ja saat lisäksi katsauksen 
13 elinvoimankeskuksen käyt-
töön ja siihen perustuviin väri-
hengityksiin.

Luennon taustalla on Mirjan 
tarina masennuksesta selviä-
miseen metsäluonnon ja met-
sänantimien avulla – millaisia 
haasteita matkan varrelle on 
mahtunut ja miten niistä on 
selvitty.

Workshopissa opit, kuinka 
kuulla mihin ja millaiselle kas-
vupolulle metsä kutsuu ja mil-
laista matkaa metsä tarjoaa. 
Miten rohjeta lähteä matkalle 
ja mitä eväitä kannattaisi aina-
kin varata eväsreppuun. Käym-

me läpi kolmentoista elinvoi-
man/elämänvoiman keskusjär-
jestelmän, johon pohjautuvat 
metsäkävelyillä tehtävät väri-
hengitykset. Harjoittelemme 
myös puuhengityksen kulun 
käytännössä: asento, hengitys-

tekniikka ja kehon avaukset. 
Opettelemme äärettömyys-
hengityksen käytön ja kurkis-
tamme myös värihengityksiä. 
Metsäisellä mielikuvamatkalla 
tutus tumme tarkemmin 
omaan polkuumme. Ja muu-
tama metsäinen hyvänolon-
vinkkikin matkan helpottami-
seksi mahtuu vielä mukaan.

Mirja Nylander on metsuri, 
metsätieteilijä – maatalous- ja 
metsätieteiden maisteri, 
keräilytuoteneuvoja, tutkiva ja 
kirjaileva hyvinvointialan 
yrittäjä, voimaantumisen 
mahdollistaja ja metsäkellijä. 
Koulutukseen, konsultointiin ja 
ratkaisukeskeisiin 
valmennuksiin keskittynyt 
yritys hänellä on ollut 
vuodesta 1994 lähtien. Tällä 
hetkellä Mirjalla on työn alla 
myös kirja metsien henkisistä 
hyvinvointivaikutuksista.

www.forest4lolling.fi

Tohtori Johanna Blomqvist 
on fyysikko, kirjailija, 
energiahoidon opettaja, 
energiahoitaja, 
hypnoosiohjaaja ja 
luennoitsija. Johannan kirja 
”Kvanttifysiikasta 
energiahoitoihin - fyysikon 
matka mieleen ja 
paranemiseen” ilmestyi 
syksyllä 2016. Kuten kirjassa, 
Johannan luennoilla ja 
kursseilla yhdistyvät tiede ja 
henkisyys.

Johanna Blomqvist

Susanna Toropainen
Workshop, Veranda 4 -sali

Laihdu mielelläsi   
lauantaina klo 11.00–12.45  
hinta 20/27 e

Luento, Terassi-sali
Tiede & henkisyys – vastakkainasettelusta  
yhdistävään maailmankuvaan 
Lauantaina klo 11.00–11.45  
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Workshop, Veranda 4 -sali

Energiahoidot maailmankuvan haastajana 
lauantaina klo 16.00–17.30  
hinta 20/27 e

Jo kvanttifysiikka toi mukanaan 
mullistavia ajatuksia, jotka ky-
seenalaistivat materiaalisen maa-
ilmankuvan kyvyn kuvata maa-
ilmaa. On yhä enemmän ano-
malioita, havaintoja ja kokeelli-
sia tuloksia, jotka eivät sovi yhä 
vallitsevaan materialistiseen 
malliin maailmasta. Sellaiset il-
miöt kuten kaukonäkeminen, te-
lepatia ja ESP on tieteellisen yh-

teisön puolelta tavallisesti tyr-
mätty. Monissa näistä havain-
noista mieli, joka on pitkään si-
vuutettu tieteessä kokonaan, on 
merkittävässä asemassa. Mieli 
ja tietoisuus on tärkeää tuoda 
jälleen osaksi tiedettä.
Luennolla Johanna Blomqvist, 
fysiikasta väitellyt tohtori esit-
tää, että tieteen ja henkisyy-
den yhdistävä maailmankuva 

on mahdollinen ja välttämä-
tönkin, jotta maailmaa ja sen 
ilmiöitä voitaisiin ymmärtää. 
Tietoisuus on merkittävässä 
roolissa tieteen ja henkisyy-
den välillä. Luennolla Johan-
na käsittelee eri näkökulmista 
tietoisuutta ja sen paikkaa eri 
maailmankuvissa ja päätyy 
tieteen ja henkisyyden yhdis-
tävään tulkintaan.

Workshopissa avarramme ym-
märrystä itsestämme ja omas-
ta maailmankuvastamme. Ke-
hittyminen vaatii usein astu-
mista ulos omalta mukavuus-
alueelta, joten workshopissa 

lähdemme tietoisesti raviste-
lemaan omia rajojamme ener-
giahoitamisen avulla. Work-
shopissa havainnoimme har-
joitusten avulla ja saat työka-
luja myös jatkoon! Pääsyvaa-

timuksena on avoin, mutta 
myös skeptinen, tutkiva mieli. 
Valmistaudu siis oppimaan it-
sestäsi uutta, ehkä yllätty-
määnkin! Workshop sopii hy-
vin sekä energiahoitoihin ensi 

kertaa tutustuville että koke-
neemmille.
www.johannablomqvist.com

Kuva: Tomi Leporinne
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enMitä on metsäkellintä™ 
ja puuhengitys®  

- lue lisää 
minaolenmessut.fi

LUE LISÄÄ 
minaolenmessut.fi

Haaveiletko kestävästä elämäntapamuutoksesta?

Tiesitkö, että muuttamalla aja-
tuksiasi ja ohjaamalla tuntei-
tasi voit saavuttaa tuloksia, joi-
ta olet aikaisemmin tavoitellut 
pelkän ruokavalion ja liikun-
nan avulla.

Tervetuloa kuulemaan, mi-
tä kaikkea sinä voit saada ai-
kaan kehossasi oman mielesi 

avulla. Mielenkiintoisessa 
workshopissa opit, miten 
huippumenestyvät ihmiset 
ajattelevat, miten omia tuntei-
ta voi johtaa ja miten omia toi-
mintatapoja voi parhaiten 
muuttaa.

Mikä parasta, kaikki work-
shopista opitut keinot ovat 

hyödynnettävissä missä tahan-
sa elämän osa-alueilla. 

Ilmoittaudu mukaan ja tule 
kuuntelemaan, mitä sinä voit 
tehdä mielelläsi oman hyvin-
vointisi eteen. 

Susanna Toropainen on NLP- 
ja LCF® Life Coach -valmentaja 
ja kouluttaja, joka on toiminut 
yrittäjänä liikunnan- ja 
hyvinvoinnin parissa vuodesta 
1997. Monipuolinen ja pitkä 
kokemus yrittäjänä tuo laajaa 
näkemystä ja uskoa ihmisen 
potentiaaliin saavuttaa omat 
tavoitteet. Läsnäolo, kuuntelu 
ja oikeat kysymykset luovat 
pohjan Susannan 
valmennukselle. 

www.laihdumielellasi.fi
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Catarina Ahlvik kirjoittaa 
väitöskirjaa mindfulnessista 
Hanken School of 
Economicsissä ja johtaa siellä 
kansainvälistä mindfulnessiin 
liittyvää tutkimusprojektia. Hän 
kuuluu myös Helsingin 
Yliopiston johtaman CoPassion 
-projektin tiimiin, missä tutkii 
itsemyötätunnon vaikutusta 
tiimityöskentelyyn. Catarina 
Ahlvik on myös meditaatio-
opettaja ja opettaa 
mindfulnessia ja 
itsemyötätuntoa yrityksille, 
yliopistoille ja yksityisille.

Catarina Ahlvik
Luento, Veranda 4 -sali
The Power of Awareness: Unlocking  
the Potential of Mindfulness in Business 
Sunnuntaina klo 11.00–11.45  
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Workshop, Veranda 4-sali

Relational Mindfulness: The Art of Connecting 
sunnuntaina klo 14.15–15.45, hinta 20/27 e

Mindfulness has been resear-
ched clinically for the past 30 
years and during the past 10 
years we have seen an increa-
sing number of corporations 
starting to offer mindfulness 
practices to their employees. 
The discourse around mindful-
ness has, however, largely 
been around wellbeing and 
learning to focus the mind. In 
this lecture you will gain insight 

into some of the newest rese-
arch that explores the role 
mindfulness might play in the 
field of leadership and inno-
vation. At this lecture, Catari-
na Ahlvik will present her la-
test findings from a three-year 
research project on Mindful-
ness in Organizations. In this 
research project, her research 
team has collaborated with 
and collected data from five 

organizations in Finland. 
Questions that will be answe-
red during this lecture are: 
What is mindful leadership? 
What are the effects of mind-
ful leadership on subor-
dinates? What is the relation-
ship between mindfulness 
and innovation? Can mindful-
ness affect opportunity recog-
nition and initiative taking? 

In the company context and in 
society at large we often take 
on and play out specific kinds 
of roles. When we take on the-
se roles, we also learn to rela-
te to people as the roles that 

they play out. When we rela-
te to each others as the roles 
we play, we create superficial 
surface level connections. 

The purpose of this work-
shop is to explore what life 

could be like when we see 
beyond these roles and learn 
to relate to each other as hu-
man beings or souls rather 
than the roles we perform. In 
this workshop we are going to 

do a set of relational mindful-
ness exercises that are going 
to help us to relate to each ot-
her and the world around us 
on a deeper and more aut-
hentic level.

Pekka Harju-Autti on 
tutkinut pitkään ihmisten 
ympäristötietoisuutta ja sen 
vaihtelua eri maissa. 
Väitöskirjassaan hän vertaili 57 
maan ympäristötietoisuuden 
tasoa ja tutki 
käytännönläheisesti ihmisten 
omaksumia erilaisia 
maailmankuvia eri 
organisaatioissa ja 
suomalaisissa poliittisissa 
puolueissa. 

Pekka Harju-Autti
Luento, Helsinkisali -sali
Kestävä kehitys on elintärkeää  
ihmisen hyvinvoinnille 
Sunnuntaina klo 12.15–13.00  
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Workshop, Terassi -sali

Workshopissa käsiteltävät aiheet:  
1. Miten voit määrittää oman maailman- 
kuvasi? Mitä hyötyä siitä on

2. Työkalu, joka parantaa ihmisten  
paikallistoimintaa ympäristön hyväksi  
– sinustako planeetan vahtikoira?
sunnuntaina klo 13.10–15.10  
hinta 20/27 e

Virolaiset
Workshop, Veranda 3-sali

xxxxxx
sunnun taina klo 11.00–12.45  
hinta 25 e
ekka Harju-Autin väitöstutki-
muksessa Suomi sijoittui kol-
manneksi parhaaksi maailmas-
sa 57 maan ympäristötietoi-
suuden vertailussa. Aikaisem-
min kansainväliseen vertailuun 
sopivaa ympäristötietoisuuden 
mittaria ei ole ollut olemassa. 
Kansakunnissa vallitsevien 
kulttuurillisten arvojen ja ym-
päristötietoisuuden tason vä-
lillä on selvä yhteys: ympäris-
tötietoisuus on korkeinta mais-
sa, joissa kansalaisten itseoh-

jautuvuus on suurinta. 
Työssä vertailtiin myös 

asiantuntijoiden arviointeja 
maiden ympäristön tilasta ja 
kehityssuuntia. Pohjoismaat ja 
Uusi-Seelanti valtasivat ympä-
ristön tilan arviointien kärki-
paikat. Ympäristön tilan arvi-
oitu kehityssuunta Suomessa 
puolestaan on huolestuttavas-
ti vasta kolmastoista 57 maan 
vertailussa.

Kuinka Suomesta voisi tulla 
maailman ympäristötietoisin 

kansakunta? Tähän kysymyk-
seen tulee esityksessä muuta-
mia ajatuksia.

Toisena keskeisenä osa-alu-
eena väitöstyössä tutkittiin ym-
päristömaailmankuvia suoma-
laisissa poliittisissa puolueissa, 
ympäristöhallinnossa ja monis-
sa julkisissa organisaatioissa. 
Näissä löytyi huomattavia ero-
ja. Ympäristömaailmankuvia 
kuvaavassa tarkastelumallissa 
ihmisten tai organisaatioiden 
omaksuma maailmankuva si-
joitetaan kaksiulotteiseen maa-
ilmankuva-avaruuteen.

Ympäristömaailmankuvien 
analyysissä ihmisten käsitykset 
ympäristöstä ja globaaleista 
ongelmista on jaoteltu neljään 
erilaiseen maailmankuvaan: 
markkinaliberaalit, institutio

Mirja Nylander on metsuri, 
metsätieteilijä – maatalous- ja 
metsätieteiden maisteri, 
keräilytuoteneuvoja, tutkiva ja 
kirjaileva hyvinvointialan 
yrittäjä, voimaantumisen 
mahdollistaja ja metsäkellijä. 
Koulutukseen, konsultointiin ja 
ratkaisukeskeisiin 
valmennuksiin keskittynyt 
yritys hänellä on ollut

Pekka Harju-Autin väitöstut-
kimuksessa Suomi sijoittui 
kolmanneksi parhaaksi maa-
ilmassa 57 maan ympäristö-
tietoisuuden vertailussa. Ai-
kaisemmin kansainväliseen 
vertailuun sopivaa ympäristö-
tietoisuuden mittaria ei ole ol-
lut olemassa. Kansakunnissa 
vallitsevien kulttuurillisten ar-
vojen ja ympäristötietoisuu-
den tason välillä on selvä yh-
teys: ympäristötietoisuus on 
korkeinta maissa, joissa kan-
salaisten itseohjautuvuus on 
suurinta. 

Työssä vertailtiin myös 
asiantuntijoiden arviointeja 
maiden ympäristön tilasta ja 
kehityssuuntia. Pohjoismaat 
ja Uusi-Seelanti valtasivat ym-
päristön tilan arviointien kär-
kipaikat. Ympäristön tilan ar-
vioitu kehityssuunta Suomes-
sa puolestaan on huolestutta-
vasti vasta kolmastoista 57 
maan vertailussa.

Kuinka Suomesta voisi tulla 
maailman ympäristötietoisin 
kansakunta? Tähän kysymyk-
seen tulee esityksessä muuta-
mia ajatuksia.

Toisena keskeisenä osa-alu-
eena väitöstyössä tutkittiin ym-
päristömaailmankuvia suoma-
laisissa poliittisissa puolueissa, 
ympäristöhallinnossa ja monis-
sa julkisissa organisaatioissa. 
Näissä löytyi huomattavia ero-
ja. Ympäristömaailmankuvia 
kuvaavassa tarkastelumallissa 
ihmisten tai organisaatioiden 
omaksuma maailmankuva si-
joitetaan kaksiulotteiseen maa-
ilmankuva-avaruuteen.

Ympäristömaailmankuvien 
analyysissä ihmisten käsitykset 
ympäristöstä ja globaaleista 
ongelmista on jaoteltu neljään 
erilaiseen maailmankuvaan: 
markkinaliberaalit, institutiona-
listit, bioenvironmentalistit ja 
sosiaalivihreät. Perusajatukse-
na on, että kussakin ryhmässä 
voi olla yhtä lailla – mutta eri 
tavalla – ympäristömyötäisesti 
ajattelevia ihmisiä. Maailman-
pankissa työskentelevä ekono-
misti (markkinaliberaali/ insti-
tutionalisti) ja Greenpeacessä 
vapaaehtoisesti toimiva aktivis-
ti (bio-environmentalisti/sosi-
aalivihreä) ovat molemmat 
mielestään vakaasti paremman 

ympäristön asialla. Tutkimus-
datan (n=1637) todettiin sovel-
tuvan hyvin kaksiulotteiseen 
tarkasteluun. Ympäristömaail-
mankuvien analyysiä voidaan 
organisaatioissa hyödyntää 
mm. yhteiskunta- ja yritysvas-
tuun kehittämisessä.

Suomalaisten poliittisten 
puolueiden ympäristömaail-
mankuvat ovat huomattavan 
erilaisia.

Tulokset osoittivat, että pe-
rinteinen jaottelu vasemmis-
toon ja oikeistoon ei ole tuu-
lesta temmattua, vaikka se on-
kin perin yksinkertaistettu 
malli tämän päivän poliittisten 
puolueiden ajattelutapojen 
eroista. Työssä käytetyn kak-
siulotteisen tarkastelutavan li-
säksi puolueiden ympäristö-
ajattelussa havaittiin suuria 
eroja: vihreät ja vasemmisto 
näkevät voimakkaimmin maa-
ilman olevan tänä päivänä ym-
päristökriisissä. Kokoomuslai-
set näkevät globalisaation sel-
västi myönteisimmässä valos-
sa. Perussuomalaisten ympä-
ristömaailmankuvat ovat erit-
täin hajautuneita, mikä epäi-

lemättä asettaa puolueessa 
johtamishaasteita.

Tulokset osoittavat myös, 
että ympäristötietoisuuden 
kasvaessa kansalaiset kokevat 
ympäristöongelmien ratkaise-
misen olevan kollektiivisem-
min kaikkien vastuulla.

Väitöskirjan innoittamana 
on vastikään tehty älypuhelin-
sovellus, jolla kuka tahansa 
pystyy arvioimaan lähiympä-
ristönsä tilaa samaan tapaan 
kuin nykyään arvioidaan esi-
merkiksi hotelleja. Tästä kan-
salaisten sovellukseen syöttä-
mästä datasta muodostuu 
ajankohtainen kartoitus ympä-
ristön tilasta eri puolilla maa-
palloa. Sovelluksen avulla 
käyttäjä pisteyttää ympäristöä 
arvioimalla sitä ulkonäön, ää-
nimaailman sekä ilmanlaadun 
perusteella. Sovelluksen yksi 
keskeinen tarkoitus on paran-
taa ympäristötietoisuuttamme.

Testaa oma ympäristömaa-
ilmankuvasi:  ht tp: // bi t .
ly/2yDgIzl

Arvioi lähiympäristösi tilaa: 
http://www.envirate.net/

Luento ja workshop ovat 
englanninkielisiä!
Lesson and workshop is 
in english!

Suomesta maailman ympäristötietoisin kansakunta?
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Luento, Finlandia-sali
Selätä stressi ja vapaudu mielen vankilasta
lauantaina klo 12.30-13.15  
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Kylli Kukk

Susanna Juvonen on 
funktionaalisen eli 
toiminnallisen ravitsemuksen 
asiantuntija, 
diplomiravintoterapeutti, 
fytonomi ja yrittäjä. Hänellä 
on pitkä kokemus 
asiakastyöstä, jossa hän 
keskittyy nykyään pääasiassa 
vatsan ja suoliston 
hyvinvointiin. Susanna on 
myös suosittu ja kysytty 
kouluttaja sekä luennoitsija.

www.susannajuvonen.fi

Susanna Juvonen
Luento, Helsinki-sali
Ole hyvä suolistollesi:  
viisi askelta kohti tasapainoa
lauantaina klo 13.00–13.45  
luento sisältyy pääsylipun hintaan
Kuinka moni pohtii suhdettaan 
suolistossa majaileviin mikro-
beihin, suoliston mikrobiomiin? 
Nämä mahtavat kumppanim-
me eivät ole vain passiivisia 
kanssamatkustajia, vaan ne es-
tävät haitallisten ja vieraiden 
mikrobien kasvua, valmistavat 
vitamiineja, osallistuvat im-
muunipuolustuksen säätelyyn 
ja haitallisten aineiden hajotta-
miseen. Mikrobit muokkaavat 
syödystä ravinnosta myös eri-

laisia terveydelle hyödyllisiä 
yhdisteitä. Suolisto ja sen mik-
robiomi kommunikoivat aivo-
jenkin kanssa ja nykyään pu-
hutaankin mikrobiomi-suolis-
to-aivot akselista. 

Se mitä tapahtuu suolistos-
sa, ei siis jää suolistoon, vaan 
vaikutukset ulottuvat kaikkial-
le elimistöön. 

Susanna Juvonen kertoo lu-
ennollaan, mitkä tekijät vai-
kuttavat ruoansulatukseen, 

suoliston limakalvon tervey-
teen ja suoliston mikrobiomin 
tasapainoon sekä monimuo-
toisuuteen eli diversiteettiin. 
Susanna kertoo sinulle myös 
the Institute for Functional 
Medicinen kehittämästä lä-
hestymistavasta siihen, jos 
vatsan ja suoliston puolella 
vallitsee kaaos. 

Biologi FT Christer Sundqvist 
on tunnettu ammattipuhuja, 
kirjailija ja palkittu bloggaaja. 
Hän käyttää taiteilijanimeä 
”turpaduunari”, jonka hän on 
saanut eräällä yleisöluennolla. 
Koe universumin ainoan 
turpaduunarin terveystykitys!

www.turpaduunari.fi

Christer Sundqvist
Luento, Helsinki-sali
Rakasta rasvaa ja kapinoi kevyttä vastaan
lauantainataina klo 15.30–16.20  
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Christer Sundqvist kehitti hy-
vin erikoisen tyylin kirjoittaa 
terveydestä suorasukaisesti, sa-
tiirisesti ja humoristisesti. Hän 
haluaa jatkaa terveystiedotta-
misen saralla rehellisesti totuus 
edellä ”julistuksessa”, vaikka se 
saattaisikin aiheuttaa ongelmia 
ja hämmennystä.

Terveellisestä elämäntavasta 
ei saa tehdä liian vaikeaa itsel-
leen. Terveys säilyy vaikka vä-
lillä elää epäterveellisesti, mut-
ta se mikä erottaa terveystie-
toisen muista ihmisistä, on se 

luontevuus ja rivakkuus mikä 
nähdään siinä paluussa ter-
veellisten valintojen ääreen. 
Terveystietoinen oivaltaa, että 
niitä huonoja valintoja pitää 
välttää, ei sen takia että se oli-
si pakko, vaan sen takia, että 
hän pitää terveyttään erittäin 
suuressa arvossa.

Ravintorasvojen suhteen 
tohtori Sundqvist ei välttämät-
tä kovin tarkkaan seuraa val-
tavirran näkemyksiä. Vuosi-
kymmeniä kestänyt ravintoras-
voja suosiva tieteellinen tutki-

mustyö ja käytännön koke-
mus ovat kantamassa hedel-
mää yhä useampien muiden 
tieteilijöiden siirryttyä kevyt-
tuotteiden kelvottomasta suo-
simisesta täysrasvaisten luon-
nontuotteiden kannattajiksi. 
Tässä globaalissa mielipideil-
maston muutoksessa piilee 
Sundqvistin luennon kiehto-
vuus ja ajankohtaisuus. Ota 
vastaan raskas tieto: Kevyen 
aika on ohi!

Anita De Coteau on laulaja, 
selvännäkijä ja henkinen 
parantaja seitsemännessä 
polvessa henkinen parantaja. 
Hän on opiskellut parantamista 
Suomessa, Ukrainassa, Trinidad 
& Tobagon saarella, Karibialla, 
Englannissa sekä Kaliforniassa. 
Anitan erityisaloja ovat 
sukupolvien väliset karmalliset 
puhdistukset, energiahoito 
laulun avulla, dna-muisti sekä 
ylösnousemusprosessi.

www.anitaangel.com

Anita De Coteau
Parantava konsertti, Helsinki-sali
Tule kokemaan laulun parantava voima!
lauantainataina klo 16.40–17.40  
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Anita De Coteau on laulanut 
pienestä pitäen. Hän on opis-
kellut klassista laulua Suomes-
sa ja Englannissa. 

"Musiikki on alkemiaa ja ma-
tematiikkaa, mutta sen kuun-
telussa ja esittämisessä tulee 
kuitenkin hetkiä, joita voi kut-
sua maagiseksi. Minulle on ta-
pahtunut hyvin mystisiä koke-
muksia laulaessani ja näytetty 
menneitä elämiäni musiikin ai-
kana. Niistä merkittävin on 
1300-luvulta, jolloin olin Etelä-
Euroopassa katolilaisen kirkon 
pyhimys Santa Arabella. Sieltä 
on nykyiseen elämääni jäänyt 
muisto portugalin ja espanjan 
kielisistä rukouslauluista, joita 
voin laulaa tuosta vain ja jotka 
vievät takaisin tuohon aikaan.

Kun laulan, näen värejä ja 
menneitä elämiä, sekä saan 
henkimaailman viestejä. Lau-
lun avulla pääsen taivaalliseen 
transsiin. Lauloin rukouslaulu-
ja jo lapsesta alkaen ja sain ne 
yleensä enkeleiltä kanavoitui-
na. Se oli minulle hyvin luon-
nollista. Nykyisin kierrän ym-
päri maailmaa ja pidän Enke-
likonserttejani. Tulin juuri 
Amerikasta, jossa esiinnyin 
Mount Shastalla, missä henki-
senä tehtävänäni on tuoda 
Amerikan intiaaneille takaisin 
heidän omat rituaalinsa ja elä-
mäntapansa. 

Me ihmiset olemme Juma-
lallisia. Meidän täytyy löytää 
elämäntarkoituksemme ja toi-
mia ja tehdä hyvää, auttaa ih-

miskuntaa. Elämme nyt mer-
kittäviä, ihmiskunnalle ennen-
näkemättömiä aikoja. Olem-
me osa suurta muutosta, kaik-
ki universumin todellisuudet 
ovat auenneet meille yhtäai-
kaa ja kaikki on meille mah-
dollista. Samaan aikaan jokai-
sen henkilökohtainen tehtävä 
korostuu, se, miksi olemme 
syntyneet ja mikä on tehtä-
vämme tässä elämässä. Sen 
selvittäminen on erityisen tär-
keää. Henkimaailmalle mi-
kään ei ole mahdotonta, mei-
dän täytyy vain uskoa ja luot-
taa, että meitä kannetaan. 
Kaikki on osa taivaallista 
synkronismiä”, Anita kertoo.

Hoitavassa laulukonsertissa 
kuulemme enkelilaulua, sekä 

enkelten että ihmisten kielel-
lä. Yleisö saa myös kanavoi-
tuna viestejä henkimaailmalta.

Kylli Kukk on voimaannuttaja, 
joka lempeyden, leikin ja lu-
juuden kautta kannustaa mei-
tä uskaltamaan rohkeasti ole-
maan oma kukoistava itsem-
me.

Entisaikojen alkemistit pon-
nistelivat muuttaakseen lyijyn 
kullaksi. Tässä ajassa me jou-
dumme ponnistelemaan 
muuttaaksemme kiireisen ku-
luttavan arjen rakkaudellisiksi 
ja arvokkaiksi hetkiksi.

Huolet ja murheet ovat ras-
kaita. Ne ovat kuin kivi ken-
gässä, paino sydämessä tai pu-
ristus päässä. Tilanne muut-
tuu, kun nämä energiat suun-
nataan sydämen lämpöön ja 
hyväksyvään ilmapiiriin. Juuri 
sydän pystyy muuntamaan lyi-
jynraskaat energiat henkiseksi 
kullaksi. Vastoinkäymisiä ei 
voi välttää, mutta voit vaikut-

taa siihen miten niihin suhtau-
dut. Ajattele, että huolet ja 
murheet ovat rakennusaineita 
kasvun ja viisastumisen polul-
la. Mieli voi olla joko pahin 
vihollinen, joka tekee elämäs-
tä hankalan, tai mieli voi olla 
paras ystävä, joka auttaa sinua 
haastavien aikojen ja tilantei-
den yli. Kohtaa haasteet seik-
kailumielellä. Meidänhän pi-
tää kerätä kokemuksia, sillä 
miten muuten meistä voisi tul-
la viisaita?

Suurin elämän meille anta-
ma tehtävä on oivaltaa, keitä 
me todella olemme. Elämän 
koulu on haastava opinahjo, 
mutta päämäärä on selkeä: et-
tä meistä tulisi ehjiä ja onnel-
lisia ihmisiä. Jonain päivänä 
oivallat, että iloa ja rakkautta 
ei tarvitsekaan etsiä ulkopuo-
lelta, sillä se löytyy sinusta it-

sestäsi. Sinä itse olet rak-
kaus. Sinä pystyt tuomaan 
taivaan maan päälle. Luot 
lisää hyvyyttä ja pyhyyttä 
maailmaan ajatuksilla, sa-
noilla, hymyllä, katseella 
– koko olemuksellasi.  
Hengitä, hymyile ja tun-
ne, että onnellisuus ja yl-
täkylläisyys ovat luonnol-
linen olotilasi. Kun ym-
märrät olevasi itse kaik-
kein läheisin ja rakkain ih-
minen maan päällä, lak-
kaat kohtelemasta itseäsi 
kaltoin.

Luennolla puhutaan 
mielen, sydämen ja kehon 
yhteydestä ja tehdään tä-
tä yhteyttää vahvistavia 
harjoituksia.

Kylli Kukk on Virosta kotoisin 
oleva, Suomessa 27 vuotta 
asunut fysioterapeutti ja 
joogaopettaja, joka on viimeiset 
15 vuotta emännöinyt 
monipuolista hyvän olon 
keidasta, Joogakoulu Shantia 
Helsingin Töölössä. Kylli yllyttää 
elämään suuremmalla 
sydämellä ja avarammalla 
mielellä sekä tutustumaan 
elämäsi tärkeimpään ihmiseen – 
itseesi!  

www.jooga.fi 

kyllikukk.com 
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Jouko Kivimetsä on 
ammatillinen opettaja, 
villiyrttikouluttaja ja 
elämystuottaja. Hän on 
toinen Hulluna hortaan –kirjan 
kirjoittajista ja hortoilu.fi –
sivuston perustajista. Hän on 
yhdessä vaimonsa Raijan kanssa 
vetänyt villiyrtti- ja aivoteemaisia 
hoitavia matkoja Kreetalle 
vuodesta 2001. Lisäksi hän on 
Hortaohjaaja-koulutuksen sekä 
Lisäansioita luonnonkasveista –
koulutusten kehittäjä. Jouko 
valmentaa palvelualojen yrittäjiä 
villiyrttien ja elämysten 
tuotteistamiseen.

Raija Kivimetsä on FM, 
tietokirjailija ja 
hyvinvointikouluttaja 
erikoistumisaloinaan villiyrtit, 
luonto ja aivojen hyvinvointi. 
Hän on yhdessä miehensä 
Joukon kanssa pitänyt 17 vuoden 
ajan hortoilu.fi –sivustoa ja 
kouluttanut tuhansia ihmisiä 
villiyrttien ja aivoterveyden 
saloihin niin kursseillaan kuin 
hoitavilla matkoillaan Suomessa 
ja Kreikassa. Raija on lisäksi 
Autuutta aivoille® -konseptin ja 
Aivoautuuttaja®-koulutuksen 
kehittäjä sekä suosittujen 
Autuutta aivoille® Hoitavien 
korttien® äiti. 

Kivimetsät järjestävät useita 
kertoja vuodessa villiyrtteihin, 
luonnon hoitavaan voimaan ja 
aivojen hyvinvointiin keskittyviä 
verkkokursseja.

Raija Kivimetsä on kirjoittanut 6 
tietokirjaa*.

www.autuuttaaivoille.fi

www.hortoilu.fi

Raija Kivimetsä
Luento, Helsinki -sali
Aivot ahdingossa – Luonnosta apua  
stressaantuneille aivoille
lauantaina klo 11.45–12.45  
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Luento,Veranda 4-sali
Elinvoimaa ja energiaa villiyrteistä
sunnuntaina klo 12.00–12.45  
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Filosofian maisteri Marjut Hjelt 
on palkittu tietokirjailija ja tutkija, 
jolta on tähän mennessä 
ilmestynyt yli 20 kirjaa 
luonnonhenkien, kansanomaisen 
taikuuden ja kulttuurihistorian 
alalta. Marjut on tehnyt 
kirjojensa aiheita tutuiksi niin 
kotimaisille kuin ulkomaisillekin 
yleisöille mm. päiväkodeissa, 
kouluissa, kirjastoissa, kansalais-
opistoissa, kongresseissa, 
messuilla, vanhusten palvelu-
taloissa sekä lukuisissa lehti-, 
radio- ja TV-haastatteluissa.

suomentietokirjailijat.fi 
nuorisokirjailjat.fi

Marjut Hjelt
Luento, Terassi-sali
Loitsujen parantava voima
lauantaina klo 15.00–15.45  
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Teemu Syrjälä on pohjoisen 
kasvatti, jolle luonto, 
luonnonmukaisuus sekä rakkaus 
tekemiseen ja ilmentämiseen on 
elämäntyö. Opiskelun ja 
tutkimuksen pääpainona on 
ihmisen kokonaisvaltainen 
hyvinvointi. Tanssi, luonnollinen 
liike ja inspiroivat ihmiset 
ympärillään hän auttaa 
kokoamaan kehon, mielen, 
seksuaalisuuden ja sielun 
yhteyden lempeästi ja 
suvaitsevaisesti. Teemun luennoi, 
vetää työpajoja ja kirjoittaa sekä 
järjestää tapahtumia. Hän on 
kirjoittanut myös ”Elinvoimaisen 
miehen kirjan”.

teemusyrjala.com

Teemu Syrjälä
Luento, Terassi-sali
Elinvoimainen mies uskaltaa rakastaa
lauantaina klo 14.00–14.45 
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Kuusamolaissyntyisen Teemu 
Syrjälän intohimona on elämä 
itsessään. Kokonaisvaltainen 
hyvinvointi on tullut pysyväksi 
osaksi hänen elämäänsä mo-
nen kokeilun, kokemuksen ja 
opitun tiedon perusteella. Lii-
ke ja liikunta on ollut aina Tee-
mulle tärkeää ja tanssi kulkenut 
mukana 15 vuoden ajan. Se on 
antanut hänelle tärkeitä työka-
luja kehon kuuntelemiseen, it-
seilmaisuun, liikkeen riemun 
löytämiseen ja läsnäoloon. 

Teemun isän kuoltua nuore-
na sydänkohtaukseen, alkoivat 
myös ravinto ja hyvinvointi 

kiinnostaa miestä. Tapahtuma 
herätti hänet miettimään elä-
män arvoja, ymmärtämään ke-
hon omia toimintoja sekä 
hankkimaan koulutusta liikun-
ta-alalta. Matkan varrella 
myös luontoyhteys on tullut 
entistä tärkeämmäksi, sen an-
taessa oppia kaiken aikaa yrt-
tien, kasvien ja villiruokien 
muodossa. Kansanperinteet, 
tutustuminen eri maiden alku-
peräiskulttuureihin, itämäinen 
ymmärrys sekä länsimaalainen 
lähestymistapa hyvinvointiin 
ovat yhtälö, joka antaa koko-
naisvaltaisen näkemyksen ke-

hon, mielen ja sielun yhteis-
vaikutuksesta ihmiselle. 

Luennollaan Teemu Syrjälä 
käsittelee miehen maailmaa 
Elinvoimaisen miehen kirja 
-teokseensa pohjautuen. Hän 
pohtii, miten tuoda miehiseen 
elämään enemmän tietoisuut-
ta ja ymmärrystä, ja sitä kaut-
ta kasvaa vahvemmaksi mie-
heksi, tasapainoisemmaksi 
isäksi, sekä rakkaudellisem-
maksi kumppaniksi. Luento 
sopii sekä miehille että naisil-
le. 

Marjut Hjelt kutsuu teidät mat-
kalle menneeseen maailmaan, 
josta voimme ammentaa tieto-
ja ja taitoja tähänkin päivään. 
Luennon aihe on Loitsujen pa-
rantava voima ja loitsujen myö-
tä teemme matkan esivanhem-
piemme maailmankuvan pa-
riin. Kohtaamme ajatusmaail-
man, jossa taikuudella hoidet-
tiin monia niistä tehtävistä, jot-
ka tiede nykyisin ratkaisee.

Koska Marjut on koulutuk-
seltaan kansankulttuurin tutki-
ja, on hän ilokseen saanut lä-
hestyä menneen maailman niin 
aineellista kuin henkistäkin aar-
teistoa. Jälkimmäiseen kuuluvat 
muun muassa usko luonnon-
voimiin. Henkiseen perintee-

seen myös täällä Suomessa 
kuuluvat niin ikään taikuus, 
monimuotoinen kertomuspe-
rinne esimerkiksi satuineen ja 
legendoineen hienosta kaleva-
laisesta runoudesta puhumat-
takaan sekä koko maailmanku-
va: mitä kaikkea taivaan ja 
maan eri kerrokset sisältävät. 
Kansanuskoon tutustuessaan 
hän on oppinut arvostamaan 
monia entisiä uskomuksia ja 
käytänteitä tieteellisen maail-
mankatsomuksen rinnalla. 

Läheisiksi Marjutille ovat 
tulleet maassa, vedessä, ilmas-
sa ja tulessa asuva haltijaväki 
eli luonnonhenget. Näistä sa-
laperäisistä olennoista hän on 
kirjoittanut monissa kirjois-

saan ja artikkeleissaan. Hän 
on oppinut kunnioittamaan 
luontoa entistä enemmän ja 
opetellut arvostuksen väli-
neeksi myös luonnonkanso-
jen tapoja muun muassa Ver-
montin yliopiston (The Center 
for Circumpolar Studies) jär-
jestämällä shamanismin pilot-
tikurssilla syksyllä 2015.

Viimeisimmän kirjansa 
Marjut on tehnyt loitsuista. 
Hän on käynyt läpi tuhansia 
suomalaisia loitsuja ja valin-
nut niistä toivoakseen nyky-
lukijaa kiinnostavia teokseen 
Loitsujen kirja (SKS 2018), jo-
ka julkistetaan luennon yhte-
ydessä. Luennolla hän tulee 
muun muassa kertomaan loit-
sujen merkityksestä yksilöille 
ja yhteiskunnalle sekä siitä, 
miten voimme hyödyntää loit-
sujen parantavaa voimaa ny-
kyisin. Tervetuloa tutustu-
maan vanhaan tietotaitoon, 
jota käytettiin jo monissa van-
hoissa korkeakulttuureissa ku-
ten esimerkiksi Mesopotami-
assa ja Egyptissä!

Hortoilusta saa muutakin kuin 
hoitavaa ruokaa. Luonnossa 
kulkeminen keräämisen aika-
na tukee mielenterveyttä ja on 
monipuolista liikuntaa koko 
keholle. 

Elinvoimaa ja energiaa villi-
yrteistä –luennollamme tutus-
tutamme sinut hortoilun in-
nostavaan maailmaan. Kuulet 
mm. miten opit hyödyntä-
mään villiyrttejä omassa elä-
mässäsi niin että saat uusia 
herkullisia makuelämyksiä, 
energisemmän olon sekä pa-
remmin toimivan suoliston ja 
aivot, kertovat Kivimetsät.

Luonnosta apua 
stressaantuneille aivoille
Kun käyt ylikierroksilla, kun vä-
syttää, ahdistaa tai surettaa, 

hakeudu luontoon. Luonto on 
ihana hoitavan ruuan aarreait-
ta mutta myöskin ja pysäyttäjä 
ja elvyttäjä. Luonnon sylissä 
sydämen syke ja verenpaine 
laskevat ja stressihormoni kor-
tisolin määrä kehossa romah-
taa jo muutamassa minuutissa. 
Olo rentoutuu ja rauhoittuu. 

Aivot eivät rasitu luonnossa, 
vaan saavat henkisen lepotau-
on ja mieli virittyy tietoisen 
läsnäolon tilaan. Luonnossa är-
sykkeiden määrä ja aistikoke-
mukset ovat juuri oikeanlaisia 
ja miellyttäviä. Haasteet ja 
huolet, joiden kanssa olet pai-
niskellut, voivat luonnossa rat-
keta kuin itsestään, kertoo Rai-
ja Kivimetsä. 

Kaupungissa asuville luon-
toon pääseminen on erityisen 

tärkeää. Aivotutkimusten mu-
kaan kaupunkiasukin aivot ovat 
erilaiset kuin henkilön, joka on 
viettänyt valtaosan elämästään 
maaseudulla. Melu, stressi ja 
kiire näkyvät aivokuvissa. Kau-
pungissa asuvalla on selvästi 
suurempi riski sairastua ahdis-
tukseen kuin luonnon läheisyy-
dessä asuvalla. 

Keväällä, kesällä ja syksyllä 
luonnosta nauttiminen on help-
poa. Talvella pimeys ja kylmyys 
siirtävät elämän sisätiloihin, jol-
loin luonnon hoitavaa vaikutus-
ta aivojen ja koko kehon terve-
ydelle tarvitaan erityisen paljon. 

– Luonnosta apua stressaan-
tuneille aivoille -luennollani an-
nan tutkitusti toimivia työkalu-
ja, harjoituksia ja vinkkejä, joil-
la luonnon hoitavan vaikutuk-
sen voi tuoda omaan arkeen ja 
elämään helpoilla ja voimaut-
tavilla tavoilla kaikkina vuoden-
aikoina, Raija Kivimetsä kertoo. 

Joko sinä keräät smoothien ai-
nekset tai aamiaisleivän pääl-
liset omalta kotipihalta tai lä-
hiluonnosta? Takapihojen aar-
teet villivihannekset ja –yrtit, 
eli horta, ovat hyvinvointia yl-
läpitävää superruokaa, joka 
tekee taikojaan elimistössäm-
me puhdistaen, virkistäen ja 
elvyttäen. 

Jos et ole vielä rohkaistunut 
ottamaan villiyrttejä ruokalau-
tasellesi, älä enää jahkaile, 

vaan opettele hortoilemaan! 
Saat uutta virtaa elämääsi, sa-
novat tuhansia ihmisiä hortoi-
lun saloihin kouluttaneet villi-
yrttikouluttajat Raija ja Jouko 
Kivimetsä. 

Villivihannekset ja –yrtit 
ovat herkullista superruokaa, 
josta saa runsaasti kuituja, vi-
tamiineja, antioksidantteja, ki-
vennäisaineita, jotka pitävät 
verenpainetta, verensokeria ja 
kiloja kurissa. Lisäksi horta on 

ihanteellista ravintoa niin ai-
voille, maksalle, sydämelle 
kuin suolistolle.

Luonto tarjoilee satoa var-
haisesta keväästä pitkälle syk-
syyn. Kasveja riittää kaikille ei-
vätkä ne lopu syömällä. 

Olemme tuhansia kertoja 
nähneet tietyn oivaltavan kat-
seen kurssilaisten silmissä ve-
tämiemme hortakurssien jäl-
keen. Luonto näyttäytyy sen 
jälkeen ruoka-aittana eikä sitä 
tee mieli talloa tai raiskata.

Raija ja Jouko Kivimetsä
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• Villikakut – hyvän olon raa-
kakakkukirja (2017, Taina 
Salosen kanssa)

• Villiinny villivihanneksiin – 
Elinvoimaa ja energiaa luon-

nosta (2016)
• Villiinny, väritä, voimaannu 

– hoitava hortakirja (2015, 
kuvittajana Riikka Räng-
man)

• Hulluna hortaan (2013, Jou-
ko Kivimetsän kanssa)

• Parasta aivoillesi – ohjeita 
aivojen hyvinvointiin (2015 
neljäs uudistettu laitos Mar-

ja Ruutin ja Katja Keräsen 
kanssa)

• Villiinny villivihanneksiin 
(2005)

* 
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Leena Pennanen on Center for 
Mindfulness, Finland Oy:n 
perustaja ja mindfulness-
pioneeri. Hän toi Mindfulness-
Based-Stress-reduction eli MBSR-
menetelmän Suomeen saatuaan 
loistavia kokemuksia sen 
käytöstä toisessa kotimaassaan 
Saksassa. Leena on tehnyt 
mindfulness-harjoittamisen 
hyötyjä tunnetuksi Suomessa 
esiintyen eri medioissa. 

mindfulness.fi

Leena Pennanen
Luento, Veranda 3-sali
Mindfulness - apu arjen stressiin ja kiireeseen
lauantaina klo 14.00–14.45  
luento sisältyy pääsylipun hintaan
Leena Pennasen inspiroiva ko-
kemuksellinen luento antaa si-
nulle käsityksen Mindfulness-
Based-Stress-Reduction MBSR-
menetelmän vaikutuksista. Hän 
kertoo erityisesti siitä, mitä tie-
teellinen tutkimus sanoo har-
joittamisesta ja miksi yksinker-
taiset harjoitukset vaikuttavat 
sinun elämääsi niin voimallises-
ti. Pääset kokemaan tämän itse 
luennolla. Tule mukaan oppi-
maan, miten helposti opittavil-
la harjoituksilla arkesi muuttuu! 
Tämä on kaikille mahdollista.

Leena Pennanen on Center 
for Mindfulness (CFM), Finland 
Oy:n perustaja, jonka intohimo 
mindfulness-pioneerina on tu-
tustuttaa sinut MBSR -menetel-

mään. Leena ohjaa lempeästi, 
ystävällisesti ja käytännönlä-
heisesti sinut harjoittamisen 
maailmaan, jonka avulla voit 
muuttaa elämäsi. Alan uran-
uurtajana Leenan sydäntä lä-
hellä on kouluttaa ammattitai-
toisia Mindfulness-ohjaajia 
CFM®. Hän on tehnyt aktiivi-
sesti MBSR -menetelmän har-
joittamisen hyötyjä tunnetuksi 
niin Euroopassa kuin Suomes-
sakin esiintyen radiossa, TV:ssä 
sekä monissa lehdissä.

Leenalla on lähes 35 vuoden 
kokemus kehon ja mielen yh-
teyden vaikutuksista arjen 
haasteissa. Hän on toiminut 
mm. Euroopan Joogaunionin 
(EYU) sekä Saksan Joogaopet-

tajaliiton johtokunnassa. Pitkä 
joogaopettajan (EYU) sekä 
mindfulness-pohjainen keho-
psykoterapia-koulutus välittyy 
hänen ainutlaatuisessa ja her-
kässä opetuksessaan.

Leenan pitkä ammattitaito 
näkyy myös siinä, että hän on 
ainoa Massachusettsin yliopis-
ton sertifioima MBSR-mindful-
ness-ohjaaja Suomessa. Cen-
ter for Mindfulness, Finland 
Oy on kutsuttu yhdeksi arvos-
tetun University of Massachu-
setts (UMass), Center for Mind-
fulnessin CommonGood™ 
-yhteisön perustajajäsenistä. 
Vakuuttavat tieteelliset tutki-
mukset MBSR-menetelmän 
harjoittamisesta ovat saaneet 

menetelmän maailmalla osaksi 
terveydenhoitoa sekä yritys-
maailmaa.

Jeremy Qvick on tietoisuuden 
tutkija ja kirjailija. Hän on 
opiskellut meditatiivisia 
tekniikoita, hiljentymistä ja 
mielen ymmärtämistä vuosia eri 
maailmankolkissa. Jeremy 
vahvuuksia ovat helposti 
ymmärrettävä ja 
mielenkiintoinen tapa kertoa 
tietoisuudesta sekä monet 
käytännön harjoitukset.   

www.ihmisyyteen.fi

Jeremy Qvick
Luento, Veranda 3-sali
Tietoisuuden kehittäminen ja todellisuuden  
tiedostava kokeminen
lauantaina klo 15.00–15.45  
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Karita Aaltonen on 
hyvinvointikouluttaja, puhuja 
ja joogaopettaja. Karitalta on 
juuri ilmestynyt kirja: Uskalla 
parantua - Uskomaton 
tositarina toivosta ja mielen 
voimasta.

www.karitaaaltonen.fi

Karita Aaltonen
Luento, Veranda 3 -sali
Uskalla parantua
lauantaina klo 16.00–16.45 
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Karita Aaltosen Uskalla paran-
tua -luennolla kuulemme hä-
nen rohkean, koskettavan ja 
elämäntäyteisen tarinansa syö-
västä ja paranemisesta. Kuu-
lemme, miten tehdä rohkeita 
päätöksiä uskoen omaan intui-
tioon? Miten on mahdollista 
yhdistää lääketieteen hoidot, 
täydentävät hoidot ja ruokava-
lion ja uskaltaa tehdä mahdot-
tomasta mahdollista? Miten 
diagnoosi, joka antoi muuta-
masta kuukaudesta vuoteen 
elinaikaa, muuttuikin omien ar-
vojen mukaiseksi tasapainoi-
seksi elämäksi, unelmien toteu-
tumiseksi ja omaksi elämänteh-
täväksi? Opimme käyttämään 
löytää omaa sisäistä voimaam-
me, tekemään oikeita päätök-

siä oman hyvinvointimme ja 
unelmiemme eteen ja ennen 
kaikkea ottamaan itse vastuun 
omasta onnellisuudestamme 
ja terveydestämme. Muutos 
tapahtuu oman pään sisällä. 
Kaikki on mahdollista, kun us-
koo itseensä! Karitan luennol-
la saa sekä itkeä että nauraa. 
Jokainen voi samaistua tähän 
uskomattomaan tarinaan 
oman elämänsä kipupisteiden 
kautta ja löytää oman sisäisen 
voimansa ja uskalluksensa 
kohti omannäköistä elämää.

Karita on tamperelainen hy-
vinvointikouluttaja, puhuja ja 
joogaopettaja, jonka suurin 
missio on auttaa erityisesti 
syöpäsairaita oman tarinansa 
kautta. Karitalta leikattiin 

vuonna 2012 kaksi kertaa pa-
hin mahdollinen gradus IV ai-
vosyöpä, jonka paranemisen-
nuste on täysi nolla. Syöpä-
diagnoosi, joka antoi enintään 
vuoden elinaikaa, johtikin ta-
sapainoiseen ja täyteen elä-
mään, unelmien toteutumi-
seen ja elämäntehtävän löy-
tymiseen.

Karita uskoo, että keho ha-
luaa parantaa itse itsensä, jos 
siihen annetaan vaan mahdol-
lisuus. Tähän kaikkeen kitey-
tyy hyvin yhden syöpälääkä-
rin lausahdus: "Mä en tiedä 
mitä sä teet, mutta jatka SITÄ 
mitä sä teet". Karita haluaa to-
distaa myös sen, että ruoka-
valiolla ON väliä. Isoimpana 
asiana hän pitää mielen voi-
maa. Itsensä voi ajatella ter-
veeksi tai sairaaksi. Itsestä on 
kiinni kumman valitsee. Uh-
riutuuko, vaiko ottaako ohjak-
set omiin käsiinsä. Keholla on 

Nykymaailma opettaa meidät 
uskomaan, että onnellisuus ja 
merkityksellisyys perustuvat 
arvosanoihin ja sosiaalisiin sta-
tuksiin. Olemme onnellisia sil-
loin, kun meillä on tarpeeksi 
omaisuutta, valtaa ja rikkaita 
kokemuksia. Tällä tavalla me 
valitettavan usein arvioimme 
itseämme ulkopuolelta tullei-
den odotusten ja ajatusten mu-
kaisesti. 

Meidän on kuitenkin mah-
dollista kehittää tietoisuuttam-
me ja saavuttaa varma ymmär-
rys ja elävä suhde koko elä-
määmme. Tietoisuutemme ke-
hittämisessä ei ole suurta mer-

kitystä sillä, mitä teemme, vaan 
ennemminkin sillä, miten 
teemme. Huomaamme, että 
jopa arkipäiväiset askareet voi-
daan kokea merkityksellisinä 
tekoina, jotka kasvattavat mei-
tä omaksi todelliseksi itsek-
semme. 

Alamme kokea, että elämme 
maailmassa, jossa jokainen aja-
tus, sana ja teko saavat uuden 
merkityksen oman luovan toi-
mintamme kautta. Ihmisten te-
ot ja ennen kaikkea tietoisuus 
toimivat todellisuuden kanssa-
luojina. On meistä itsestämme 
kiinni, minkälaista todellisuut-
ta olemme mukana luomassa. 

Haluammeko luoda maailmas-
ta menneisyyttä toistavan van-
hojen sääntöjen ja ajatuksien 
maailman, vai kehitämmekö 
tietoisuutemme luovaksi ja va-
paaksi voimaksi, jonka avulla 
luomme uutta ja vapaata maa-
ilmaa? 

 Luennon pääteema on tie-
toisuutemme ja sen voimien 
kokemuksellinen ymmärtämi-
nen. Jeremy pyrkii puheensa 
voiman ja käytännöllisten har-
joitusten avulla saada kuulijan 
ymmärtämään oman tietoisuu-
tensa vaikutuksen niin, että lu-
ennolle osallistuneilla olisi elä-
vä ymmärrys siitä, kuinka ke-

hittää omaa tietoisuutta ja sisäi-
siä ajattelunsa, tuntemisensa ja 
tahtomisensa voimia.

kyky parantaa itse itsensä ja 
se pyrkii jatkuvasti homeos-
taasiin eli tasapainotilaan, jos 
annamme sille mahdollisuu-
den. Kyse on siitä, miten oh-
jelmoimme mielemme.

Toivon merkitys paranemi-
seen on suuri.

Anne Matero (oik.) on syvärentouttavan PH® ääniresonans-
simetodin valtuutettu kouluttaja: Opettaa äänimaljojen ja 
gongien käyttöä yksilö- ja ryhmärentouksissa sekä 
sointukylvyissä®.                         www.medi-sound.fi 

Tiina Pitkänen (vas.) on syvärentouttaja: Sointukylvyt , 
PH®yksilö-äänirentoutus ja Jonathan Golmann ®Lemurian 
äänirauta-tasapainotus.                 www.sielunkuu.fi  

Anne Matero ja  
Tiina Pitkänen
Sointukylpy, Veranda 3-sali
lauantaina klo 11.00–11.45  
luento sisältyy pääsylipun hintaan
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Olen ollut mukana saksalai-
sen Peter Hess -ääniresonans-
simetodin kehityksessä kohta 
15 vuotta. On ilo tehdä Suo-
messa tunnetuksi tekniikkaa, 
jonka oppiminen tapahtuu 
miellyttävästi ääniä ja väräh-
telyjä aistien ja rentoutuen. 
Kehittyvän teknologian maa-
ilma muuttuu yhä enemmän 
näkö- ja kuuloaistiamme ra-
sittavaksi. Aistien kuormitus 
voi aiheuttaa mielen levotto-
muutta ja ahdistusta.

Erittäin tervehdyttäviä vä-
rähtelyitä aivoille ovat pyöreis-
tä autofonisista instrumenteis-
ta, kuten äänimaljoista ja gon-
geista, hallitusti soittamalla 
tuotetut harmoniset, mieltä 
rauhoittavat ylä-äänet. Äänen 

kaaren laskeutuessa kohti hil-
jaisuutta siirrymme kuuntele-
maan kaikkein tärkeintä, omaa 
aitoa sisintä.

Harmonisten äänten oma, 
erityinen sointi luo miellyttävän 
mielen tilan. Se avaa mielen li-
neaarisesta, ajan rajojen mää-
rittelemästä maailmasta tilan 
universumiin. Siellä totuus ja 
fantasia nivoutuvat toisiinsa ja 
kaikki on mahdollista. Aivosäh-
kökäyrän muutoksina se näkyy 
beta-aaltojen rauhoittumisena, 
alfa-aaltojen ja jopa theta-aal-
tojen (transsitila) aktivoitumise-
na ja hetkellisesti uneen vaipu-
misena. Kuvainnollisesti soin-
nut kylvettävät, huuhtelevat ja 
puhdistavat vastaanottajan 
mieltä ja kehoa.

Näiden erityisten instru-
menttien soiva äänimaailma, 
hallittu soittotapa ja värähtelyn 
tunteminen keholla herättää 
muistijälkiä kohdun perustur-
vallisuuden tilasta, mikä on 
avain rentoutumiseen. Metodia 
opiskellessamme koemme mi-
ten voimakkaasti äänten maa-
ilma vaikuttaa ihmiseen kaikil-

la tasoilla ja opimme toimi-
maan vastuullisesti.

®Sointukylvyn instrumentti-
en runsas ja tervehdyttävästi 
kaoottinen äänimaailma raja-
taan selkeillä rakenteilla, jotka 
johdattavat turvallisesti matkaa 
mielen kaaoksesta harmonian 
tasapainoon.” Anne Matero.
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Jeena Rancken on 
sosiaalipsykologian 
tutkijatohtori ja Sweet Jeena 
and her Sweethearts -yhtyeen 
solisti. Hän on julkaissut 
väitöskirjan nimeltä 
”Yliluonnollinen kokemus. 
Tulkinta, merkitys ja vaikutus” 
(Vastapaino 2017).

www.facebook.com/
yliluonnollinenkokemus

Jeena Rancken
Luento, Terassi-sali
Yliluonnollinen kokemus vaikutuksineen
lauantaina klo 13.00–13.45 
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Sosiaalipsykologian perusopin-
tojen seminaarityössä Jeena 
Rancken sai tehtäväkseen tut-
kia puhetta jostakin erikoisesta 
aiheesta. Kuin kohtalon oikku-
na hän löysi Tampereen Ufo 
ry:n, jonka luennolta löytyi 
haastateltavaksi yliluonnollisis-
ta kokemuksista kertovia ihmi-
siä. Jeenaan teki vaikutuksen 
se, miten merkityksellisiä nämä 
kokemukset olivat kertojilleen 
ja miten voimallisesti niiden 
kuvattiin joskus muuttaneen 
heidän elämäänsä. Yliluonnol-
listen kertomusten maailma jäi 
kiehtomaan mieltä.

Etsiessään tieteellistä tietoa 
yliluonnollisista kokemuksista 
Jeena huomasi, ettei sitä ollut 

saatavilla. Jeena koki kutsu-
muksen ja hänen pioneerihen-
kensä heräsi. Tämä johti hänet 
pitkälle (ja välillä vaivalloisel-
le) matkalle erilaisten yliluon-
nollisten kokemusten, niiden 
tulkintojen ja vaikutusten maa-
ilmaan. Jeena haastatteli 84 
ihmistä, jotka kertoivat oman 
tarinansa kohtaamisesta yli-
luonnollisen kanssa ja siitä, 
miten se oli vaikuttanut hei-
dän elämäänsä. Tutkimuksen 
teemat vaikuttivat myös tutki-
jaansa ja veivät hänet noviisis-
ta yliluonnollisen kokemuksel-
lisuuden asiantuntijaksi. Mat-
kan lopputuloksena syntyi väi-
töskirja nimeltä ”Yliluonnolli-
nen kokemus. Tulkinta, mer-

kitys ja vaikutus”, jonka Vas-
tapaino julkaisi syksyllä 2017. 

Messujen luennon teema-
na ovat erilaiset yliluonnolli-
set kokemukset ja niiden vai-
kutusten rikas kirjo kokijoiden 
elämässä. 

Yhteyksiä jumaliin, henki-
olentoihin, ruumiista irtautumi-
sia, poltergeisteja, ennenäkyjä, 
riivaajia ja ihmeitä… Ihmiset 
ovat kaikkina aikoina kertoneet 
kokemuksista, jotka he ovat 
mieltäneet tai tulkinneet yli-
luonnollisiksi tai ihmeen kaltai-
siksi. Yliluonnollisena pidetyt 
kokemukset eivät ole tänäkään 
päivänä kadonneet mihinkään, 
vaikka rationaalinen maailman-
kuva on ottanut vallan. Koke-

Tigrilla Gardenia on puhuja, 
visionääri ja luontoyrittäjä 
sekä lajienvälinen tutkija ja 
pohjoisitalialaisen ekoyhteisön 
Damanhurin lähettiläs. Hän 
uskoo, että ihmisten ja kasvien 
yhdessä luoma maailma tulisi 
olemaan täynnä pyyteetöntä 
rakkautta ja rajatonta 
yltäkylläisyyttä.

tigrillagardenia.com

Tigrilla Gardenia
Luento ja minikonsertti, Helsinki -sali
Lajienvälinen musiikki ja luominen  
yhdessä kasvimaailman kanssa
lauantainataina klo 14.10–15.10  
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Tigrilla Gardenia kertoo tutki-
muksistaan ja kokemuksistaan 
muun muassa kasvien musiikin 
parantavasta vaikutuksesta ja 
kaiken huipentumana pitää li-
säksi minikonsertin kasvien 
kanssa. Käyttämällä kasvien 
musiikkia päätyökalunaan hän 
pyrkii palauttamaan kasvien ja 
ihmisten välisen matriksin al-
kutilaansa. Hänen tutkimuk-
sensa osoittaa, että kun tämä 
yhteys on vahva, tuottavat kas-
vit musiikkia, joka voi parantaa 
sairauksia, vapauttaa masen-
nuksen poistavia kemikaaleja 
ja luoda mahdollisuuksia yhte-
näisyyteen tiheästi asutuissa 
suurkaupungeissa.

Tigrilla Gardenia on puhuja, 
visionääri ja luontoyrittäjä. Hä-
nellä on kuusi henkilökohtais-
ta opinkappaletta: seuraa into-
himoasi, löydä yhteisösi, ole 

empaattinen, valitse kokemus 
objektin sijaan, älä anna haas-
teiden – henkilökohtaisten tai 
muiden – olla tielläsi ja muu-
ta ideasi toiminnaksi. Hän us-
koo että ihmisten ja kasvien 
yhdessä luoma maailma tulisi 
olemaan täynnä pyyteetöntä 
rakkautta ja rajatonta yltäkyl-
läisyyttä.

– Vain saattamalla itsemme 
parempaan yhteyteen luon-
non, kasvien ja eläinten kans-
sa, voimme luoda terveen, on-
nellisen ja kestävän, ympäris-
töä säästävän elämän – ei vain 
itsellemme vaan kaikelle sille, 
jonka kanssa tämän ihmeelli-
sen maailman jaamme, Tigril-
la sanoo.

Monet puhuvat elämäntyy-
linsä “vihreämmäksi” muutta-
misesta ja “paluusta luontoon”. 
Mutta oletko milloinkaan aja-

tellut tätä asiaa luonnon näkö-
kulmasta? Kasvien maailma ei 
ole milloinkaan menettänyt 
yhteyttään meihin. Me ihmiset 
olemme itse syyllisiä isoon la-
jiemme väliseen yhteyskat-
koon pyrkiessämme hallitse-
maan kasvien maailmaa sen 
sijaan, että kunnioittaisimme 
rinnakkaiseloa sen kanssa.

Jos vain kuuntelemme, tuot-
taa kasvien älykkyys syvällisen 
oivalluksen itsestämme ja 
maailmastamme. Kuvittele se 
voima, joka syntyy, kun emme 
vain ole passiivisesti kasvien 
keskellä, vaan todella vuoro-
vaikutamme niiden kanssa ta-
valla, jonka voit ymmärtää. Jos 
rakastat kasveja, luontoa ja 
musiikkia, tulet nauttimaan tä-
mänpäiväisestä tapahtumasta 
Tigrilla Gardenian kanssa, jo-
ka on lajienvälinen tutkija ja 

pohjoisitalialaisen ekoyhteisön 
Damanhurin lähettiläs.

Oletko valmis hämmästy-
mään siitä, mitä tulet oppi-
maan lajienvälisestä musiikis-
ta ja aidosta yhdessä luomi-
sesta kasvien maailman kans-
sa?
Lue lisää minaolenmessut.fi!

PAINOTALO

RATKAISU 
PAINONHALLINTAAN!

Täyden palvelun painotalo!

Skannaa koodi:

tai käy sivuilla:
www.kiriprintti.fi 

Löydät kolmannesta  
kerroksesta virkistävän 

Hoitomaailma

Kuva: Jonne Renvall

mukset eivät katso ikää eivätkä 
säätyä, vaan sellaisista raportoi 
edelleen 15–50 prosenttia ihmi-
sistä. Ilmiö ei siis ole marginaa-
linen, tabu kylläkin.

www.hotelarthur.fi

Varaukset ennen 20.1.2018 myyntipalvelusta koodilla  
"MINÄ OLEN": myyntipalvelu@hotelarthur.fi tai  
puhelimitse (09) 173 441, huoneita rajoitetusti

Lämpimästi tervetuloa hotelliimme!
Vuorikatu 19, 00100 Helsinki 

(vain 200 m rautatieasemalta)

Hotel Arthur  
tarjoaa

Minä Olen -messujen messuvieraille majoitusta hintaan

Standard huone yhdelle 70 EUR (sis. aamiaisen ja ALV:n)

Standard huone kahdelle 85 EUR (sis. aamiaisen ja ALV:n)

Finlandia-talossa
10.–11.2.2018minä

Olen
Hyvinvointimessut
KEHO | MIELI | HENKI

ULTRAPÄIVÄT 2018!
5.– 8.7. Kuortaneen Urheiluopistolla

Kesän kohokohta!
Ohjelma kevään Ultra-lehdissä ja  
www.ultra-lehti.com

Messuosasto  247
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Messupaikat  
145 ja 241

Elina Kauppila on helsinkiläinen 
tunne- ja vuorovaikutus-
kouluttaja, mindfulness-ohjaaja 
ja kirjailija. Kauppila ohjaa 
tietoisuus- ja tunnetaitoaiheisia 
kursseja ympäri Suomea. 
Erityisesti keskiössä ovat 
vanhemmuuden aiheet ja 
mindfulness-taitojen 
hyödyntäminen kasvatuksessa. 
Kauppila on kirjoittanut aiheesta 
kaksi kirjaa: Kamalan ihana päivä 
- Lasten mindfulness ja Ihana 
perhe - tietoisen 
vanhemmuuden ABC. 

www.ihanaperhe.fi

Elina Kauppila
Luento, Veranda 4-sali
Tunne- ja tietoisuustaidot apuna kasvatuksessa
sunnuntaina klo 13.00–13.45  
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Elina Kauppila on helsinkiläi-
nen tunne- ja vuorovaikutus-
kouluttaja, kirjailija ja omien 
sanojensa mukaan entinen hir-
viömutsi. Kauppila on taustal-
taan antropologi ja sukupuo-
lentutkija, joka kiinnostui esi-
koisensa syntymän jälkeen 
kasvatus- ja vuorovaikutusky-
symyksistä. Hän kouluttautui 
Toimiva Perhe -ohjaajaksi ja 
perusti yrityksen, jonka puit-
teissa pystyy toteuttamaan it-
seään monipuolisesti. 

Vuosien meditaatio- ja joo-
gapolku ohjaajaopintoineen 
innosti myös yhdistämään tie-
toisuustaidot vanhemmuuden 
ja vuorovaikutuksen kysymyk-
siin. Nykyään Kauppila ohjaa 

kursseja Lappia myöten kaik-
kialla Suomessa. Kurssien ai-
heet vaihtelevat vanhempien 
vuorovaikutustaidoista lasten 
mindfulness-ohjaamiseen. 
Kouluttamisen ja ohjaamisen 
lisäksi Kauppila kirjoittaa: 
vuonna 2016 häneltä ilmestyi 
Viisas Elämän kustantamina 
Kamalan ihana päivä - Lasten 
mindfulness ja Ihana perhe - 
Tietoisen vanhemmuuden 
ABC -kirjat. Tällä hetkellä 
Kauppila kirjoittaa vanhem-
man tunnekuohun käsittelystä 
mindfulness-taidoilla ja toista 
lasten mindfulness-kirjaa. 

Minä Olen -messuilla Elina 
Kauppila puhuu uuden kirjan-
sa aiheesta eli siitä, mitä tun-

nekuohussa tapahtuu ja kuin-
ka Kauppilan kehittämää 
mindfulness-mallia voi hyö-
dyntää arkisissa vaikeissa tilan-
teissa. Vanhemmuuden haas-
teet kumpuavat elämäntilan-
teen moninaisista vaatimuksis-
ta ja siitä, että vanhemman on 
usein vaikea ehtiä tai osata pi-
tää huolta omasta hyvinvoin-
nistaan ja jaksamisestaan. Li-
säksi kasvavat paineet van-
hemmuutta kohtaan aiheutta-
vat huolta ja stressiä. Kuinka 
toimia tilanteissa, joissa omat 
keinot loppuvat ja pinna palaa? 
Kauppilan malli tuo konkreet-
tista helpotusta näihin arkisiin 
ruuhkavuosien tilanteisiin. 

Entinen hirviömutsi tuo helpotusta vanhemmuuden kiperiin kohtiin

Päivi Ahonen on toiminut 
koulutuksen kehittämisen 
asiantuntijana mm. Nepalissa, 
Bhutanissa ja Palestiinassa. Työn 
ohella hän tekee Oulun 
yliopistossa väitöskirjaa 
bruttokansanonnellisuuden ja 
kestävän kehityksen 
huomioimisesta Bhutanin 
koulujen opetuksessa.

Päivi Ahonen
Luento, Terassi-sali
Mitä kuvat kertovat?  Bhutanin bruttokansan 
onnellisuus nuorten silmin
sunnuntaina klo 11.00–14.45  
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Bhutanissa kansallista hyvin-
vointia mitataan bruttokansan-
onnellisuus (BKO) periaatteel-
la. Luennon aluksi kerron 
BKO:n synnyn, taustan ja pe-
riaatteet. Esityksen perusta-
voitteena on kuvata sitä, miten 
nuoret ilmaisevat piirrosten 
avulla näkemyksiään BKO:n 
toimivuudesta ja kestävästä ke-
hityksestä. 

Kaikki Bhutanin opettajat on 
koulutettu viikon kursseilla si-
sällyttämään BKO:n periaat-
teet eri oppiaineiden opetuk-

seen. Koulut mm. adoptoivat 
lähialueen vuoria ja jokia, joi-
den elinvoimaisuutta he tutki-
vat paikan päällä ja joilla he 
vierailevat säännöllisesti. Op-
pilaiden piirtämiä kuvia tar-
kastellaan ja arvioidaan suh-
teessa BKO kehitysperiaatteen 
neljään pilariin ja yhdeksään 
osa-alueeseen, jotka ovat:
1. Kestävä ja tasa-arvoinen 

sosio-ekonominen kehi-
tys, sisältäen elintason, 
terveyden ja koulutuksen 
merkityksen

2. Luonnonsuojelu ja ekolo-
ginen lukutaito

3. Kulttuurin säilyttäminen ja 
edistäminen, johon kuu-
luvat ajankäyttö, psykolo-
ginen hyvinvointi, yhtei-
sön elinvoimaisuus ja 
kulttuurinen monimuotoi-
suus

4. Hyvä hallinto, jonka sisäl-
tää mm. viime vuosien 
demokratiakehityksen ja 
esittelee nuorten parla-
mentin

Reidar Wasenius on tällä 
hetkellä Finnish Business Angels 
- FiBAN'in toimitusjohtaja. Hän 
kertoo meille miten voit omat 
tunteesi paremmin tunnistaen ja 
tunnustaen oppia tekemään yhä 
parempi päätöksiä. Opit siis 
tekemään valintoja, joista pystyt 
pitämään kiinni ja joihin olet 
tyytyväinen myös pitkällä 
tähtäimellä.

www.rw.fi

Reidar Wasenius
Luento, Finlandia-sali
Tunne älysi - päätä paremmin
sunnuntaina klo 13.30–14.30  
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Reidar Wasenius kertoo in-
nostavalla luennollaan siitä, 
miten voit omat tunteesi pa-
remmin tunnistaen ja tunnus-
taen oppia tekemään yhä pa-
rempia päätöksiä. Opit teke-
mään valintoja, joista pystyt pi-
tämään kiinni ja joihin olet tyy-
tyväinen myös pitkällä tähtäi-
mellä.

Reidar on tällä hetkellä Fin-
nish Business Angels - FiBAN'in 
toimitusjohtaja. Hän on toimi-
nut koulutuksen, valmennuk-
sen ja viestinnän parissa - enim-
mäkseen teknologiayrityksissä 

Suomessa ja ulkomailla vuo-
desta 1984. Hänen työnantaji-
aan ovat olleet mm. Nokia, 
Samsung, Digital Equipment 
Corporation, TEKES, Yleisradi-
on radio- ja televisiokanavat, 
usea mediatalo sekä monet 
koulut ja korkeakoulut.

Reidar on yritysvalmentaja-
na ja Personal Brainerina aut-
tanut sekä nuorten kasvuyri-
tysten että suuryritysten ihmi-
siä jaksamaan paremmin ja 
saavuttamaan parempia tulok-
sia sekä työssään että muilla 
elämänalueilla. Hän on luonut 

maailman ensimmäisen Aivo-
kuntokeskuksen ja hänen uu-
sin kirjansa on neurobiologi 
Tiina Hutun kanssa kirjoitettu 
"Personal Brainer - treenaa ai-
vosi vireiksi", jonka WSOY jul-
kaisi aivoviikolla maaliskuussa 
2016. Hän on medioiden vii-
kottain käyttämä asiantuntija 
henkilöstökehityksen, oppimi-
sen ja digitaalisen viestinnän 
alueilla. Reidarilla on maail-
man kuunnelluin suomalaisää-
ni. Kuulet sen usein eri kielel-
lä puhelimessasi ja matkusta-
essasi VR:n junissa.

Trenenaa aivosi vireiksi!
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Pauliina Aarva on 
terveystutkija, terveyden 
edistämisen dosentti ja 
luennoitsija. Hän ohjaa 
täydentäviä hoitoja tutkivia 
tohtoriopiskelijoita Tampereen 
yliopistossa. Hän on kirjoittanut 
tietokirjan Parantavat energiat – 
myyttistä ja tutkittua tietoa 
täydentävistä hoidoista (Basam 
Books 2015).  

www.liinanblogi.com 

Pauliina Aarva
Luento, Helsinki-sali
Täydentävien hoitojen tieteellinen  
tutkimus ja sen haasteet Suomessa. 
sunnuntaina klo 14.30–15.30  
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Joku näkee täydentävät ja vaih-
toehtoiset hoidot lääkkeenä 
kaikkiin vaivoihin, toinen pitää 
niitä taikauskona, jopa huija-
uksena. Terveydenhuoltojär-
jestelmän ulkopuolella tarjot-
tavat epäviralliset hoidot he-
rättävät jyrkkiä reaktioita puo-
lesta ja vastaan. Silti runsas 
kolmannes suomalaisista käyt-
tää niitä. Luontaistuotteita on 
kokeillut yli puolet väestöstä. 
Kyse on siis merkittävästä kan-
santerveysilmiöstä. 

Eri hoito- ja lääkintäjärjestel-
mien välillä on kautta historian 
ollut kahnausta. Keskiajalla 
kirkko päätti, mikä on oikeaa 
hoitamista. Nyky-yhteiskunnas-
sa määrittelyä ohjaa enimmäk-
seen biolääketieteellinen näke-
mys sairauksista. Silti määritte-

lyvalta ei ole totaalista. Ihmiset 
valitsevat eri hoitofilosofioista 
kumpuvia avun muotoja. He 
käyttävät rinnakkain ja saman-
aikaisesti virallisia, sairausva-
kuutuksesta korvattavia ja epä-
virallisia, omakustanteisia ta-
poja tukea parantumista ja 
edistää terveyttä.

Historiallisesti kiistely ”oi-
keasta” tiestä terveyteen on 
ollut ennen muuta eri lääkin-
täjärjestelmiä edustavien pa-
rantajien ja auktoriteettien 
huoli, ei niinkään potilaiden 
ja kansalaisten. Toisaalta po-
tilaat joutuvat kantamaan kiis-
telyn seurauksia. Raja yhteis-
kunnassa hyväksytyn ja vie-
roksutun hoitamisen välillä 
vaihtelee maittain ja maano-
sittain.  

Luennossaan Pauliina Aar-
va vastaa seuraaviin kysymyk-
siin: Mitä täydentävien hoito-
jen käyttäjistä ja käytöstä tie-
detään? Mitä tiedetään vai-
kuttavuudesta? Miten vaiku-
tuksia on tutkittu?  Mikä on 
plasebon merkitys tässä yhte-
ydessä? Miksi julkisuudessa 
koululääketiedettä ja täyden-
täviä hoitoja edustavien taho-
jen välille on rakentunut vas-
takkainasettelun muuri? Mikä 
estää keskustelemasta asialli-
sesti näiden hoitojen hyödyis-
tä ja haitoista?  Hän keskittyy 
suomalaisen tutkimuksen tu-
loksiin ja pohtii syitä tutki-
muksen vähäisyyteen Suo-
messa.
Täydentävät ja vaihtoehtoiset 
h o i d o t  ( e n g l a n n i k s i 

CAM=Complementary and Al-
ternative Medicine) ovat kirja-
va joukko luontaistuotteita ja 
-lääkkeitä, kehomieli-hoitoja ja 
kokonaisia lääkintäjärjestelmiä.

Tallinnalainen Almer Jansu on 
tanssinopettaja, gongitaituri, 
joogaohjaaja ja monipuolinen 
terapeutti. Hän on opiskellut 
amerikkalaisen gongimestarin 
opastuksella ja hankkinut lisäoppia 
erilaisten viritettyjen kulhojen 
soittoon muun muassa Itävallassa ja 
Balilla. Jansu tekee sekä 
yksityishoitoja että ryhmäsessioita, 
joita kutsuu leikkisästi ”laiskojen 
ihmisten joogaksi”.

Almer Jansu
Gongiesitys,Finlandia-sali
sunnuntaina klo 15.00–15.45  
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Virolainen gongimestari Almer 
Jansu uskoo, että niin positii-
viset kuin negatiiviset ajatuk-
set ja tunteet vetävät puoleen-
sa kaltaistaan energiaa. Elä-
män suunta muuttuu, kun ih-
minen löytää tasapainon aja-
tustensa ja toiveidensa välillä.

Gongien ääni kohottaa vä-
rähtelytasoamme ja rentouttaa 
tehokkaasti niin kehon kuin 
mielenkin. Niiden avulla saa-
vutamme yhteyden universaa-
leihin energioihin, ja niillä on 
myös parantavaa vaikutusta. 
Gongit auttavat löytämään ta-

sapainon kehon, hengen ja 
tunteiden välillä. 

– Energioiden lähtiessä liik-
keelle alkaa oma mielemme 
tyhjentyä ja sielumme puhdis-
tua. Gongit saavat aikaan ää-
niä, jotka auttavat löytämään 
tiesi todellisen luonteen, hän 
luonnehtii.

Almer Jansu käyttää plane-
taarisia gongejaan niin terapi-
asessioissa kuin meditaatiois-
sakin. Hän yhdistää gongeihin 
myös viritetyt kristallikulhot. 
Jokaisella äänellä on oma 

energeettinen, fyysinen ja 
emotionaalinen merkityksen-
sä ja äänivärähtelyt vaikutta-
vat chakrajärjestelmään. 

Almerin gongisessiossa 
osallistuja tuntee olevansa 
unen ja valveen rajamailla. 
Gongien sointi ja intensiivi-
syys vaihtelee, välillä ääni-
maailma on herkkää, välillä 
rajua. Värähtelyn voi todella-
kin tuntea koko kehossaan. 
Jälkeenpäin olotila on rento ja 
puhdistunut, jopa uudestisyn-
tynyt

Gongimestari Almer Jansu suhtautuu elämään leikkisän 
hyväntuulisesti

Ku
va

: J
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ne
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en
va
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Messupaikka 243 B

Tähti -salissa tapahtuu

• Meditaatio, Henri Järvinen, www.hiljainentila.fi

• Läsnäolon ja tietoisuuden voiman meditaatio, Jeremy Qvick

• Meditatiivinen keskustelu ja kohtaamisen hetki,  
Jeremy Qvick, Janiette Eriksson (1,5 h)e

• Mindfulness harjoituksia, Leena Pennanen,   
                                          Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy

II  
kerros

Tarkempi aikataulu kts www.minaolenmessut.fi/ohjelma

minä

Olen
messut
Hyvinvointimessut
KEHO |  MIELI |  HENKI
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F I N L A N D I A - T A L O

Q

V

F

GB

D

E

C

U

EI30

+1.550

+3.350

+6.050

+3.30
+3.30

+3.30

EI60

NURMI

GRANIITTI-
LAATOITUS

ASFALTTI

ASFALTTI

EI60

TARKKAAMO

135B

1. KERROS, SISÄÄNTULOKERROS

Pidätämme oikeuden paikkakarttamuutoksiin

1. sisääntulokerros
1st floor

Info

Sisäänkäynti

Sisäänkäynti

Lipun- 

myynti

Lipunmyynti

Näytteille- 
asettajien  
naulakko

130

131

132

136

146 147

140

141

142

143

145

123

124

125

126a

144122121

120

119

118

117
116

115

114

113
112111

110

109

108

107

106

105

104
103

102
101

148 149

Pöytä 60x145 cm = 250€ 

Pöytä 60x290 cm = 450€ 

300x300 cm = 650€  (1 avoin sivu)

L-pöytä 80x290x80+145 cm = 530€ 

300x400 cm = 1130€  (2-3 avointa sivu)

300x300 cm = 845€  (2-3 avointa sivu)

hintoihin lisätään alv 24%

Naulakko

127a

Aurora sali
Workshop

Terassi sali  
Luennot

Töölönlahti

Mannerheimintie

Hissi

Hissi

Q-paikoitus
Finlandia

Varapoistumistie
Emergency Exit

Hissi Lift

Salikerrros

* • Pohjakerros
• Ravintola / Kahvila
• Veranda 4

• Ravintolapalvelut pohjakerros
• Kahvila Pohjakerros

100 / Meditaatio

Tulkintapaikka/Pöytä  30x140 = 180€  (ei myyntiä)

129

134
139

138

Tulkinnat
126b 128a

135

135

127b

153
a

a

b

111a 112a

Workshop  

kassa

137

137b

Hyvinvointimessut
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150
a  b

151
a  b

152
a  b  

154
a  b

155
a  b

133

153 b

128b

1. Sisääntulokerros

1st Floor
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Näytteilleasettajat aakkosjärjestyksessä sijaintipaikkoineen
Pidätämme oikeuden muutoksiin sekä messuohjelmassa että näyttely paikka-asettelussa.

Aatma  255

AHIMSA Jewelry  290 B

Aila Broström  113

Airihelena  207

Aito käsityö Janina Hurkala Tmi.  102

Amritam  245

Anna-Riina Zitting   403-404

Anne Sipola tmi  106

Anne-Mirjami Suokivi  137 A

AS-Keskustelutuokiot  254 B

Biokustannus Oy   203

Brahma Kumaris  100

Brightpover  125 A

Casan ystävät ry  218 C

Design Heidi Hatakka  288

Do TERRA Wellness Advocate  205

Donna Taponero  235

e-Coach  148

Eheä Oppi Ry / Olga Ruoho  244 B

Ekolikka  240 B

Elmiina  238

Eneboga Nötter  133

Energiakeskus Indigo  229

Enkelikartano  242 A

Enkeltenkoti -koulu  125 B

Eranova  256 A

Esko Jalkanen Luonnonvoimat yhdis-
tys ry  275-277

Esoteeriset Alkemistit  249

Fengshui Sampo ry  224

Finberry Oy  246 A

Forever Living Products Anu &Pentti 
Harju  135 A

Glass Design Seija Auvinen  243 A

Healthylife  250

Heikki Nurminen  408

Helmiprinsessa  136

Helmivene  135 B

HermoStory   411

Hiekkakakku  290 A

Hoitohuone Amanka  408 B

Horstmann Finland ry  279 B

Hortoilu.fi  264

Hotakainen Jaana / Selvänäkijä  111 A

Ihmeiden Oppikurssi  254 

Iloinen Aura  109

Iloista Virtaa / Laura Juusela  204

Inarin Hopea  215 C

Jalatja Healing, Lehto Peat Oy  273 A

Janron  137 B

Johanna Karpov  117

Joy of Finland  241

Kabbalah Centre  234 B

Kauneusshop  145

Kelttikorut  147

Kiinalainen Hoito Yulan Niu  413-415

Kirkko Helsingissä - www.hiljainentila.
fi  216-217

Kokopelli Design  230

Korumetsä   265 A

Kotipellontila  129

KV Vapaamuurarijärjestö Le Droit Hu-
main  202

Lapinlahden Lähde  227 B

Lille Lindmäe  406 B

Luana's Organic Products  287

Lucetia / Jaana Rusi  107

Luonnon Aarreaitta  127 B

Mai Niemi Finnish Fairytale Design  
272

Maiju Rihtniemi  123 A

Maire Seutu  263

Mari Koski Osteopaatti  406 A

Marja-Leena Fagerström  112 A

Markku Lampinen  402

Mazu Oy  268

Medi-Sound Ky / Peter Hess Acade-
my Finland  208

Minä Olen -lehti  253

Muotitorppa  222

M
es

su
pa

ik
ka

 1
41

Murtolan Hamppufarmi  251

Nature's Design Finland  252

Naturellement   291

Nordin Ull-Britt  114

Nouseva Aurinko  232

Okabo Organics  218 A

Orgonisaatio  266 B

Päivi Alanen  116

Päivi Kaskimäki  278 A

Päivi Kekkonen-Ollila / Mila-korut  
242 B

Pieni Haltijakauppa  120

Polar Nutrition   225

Pranic Healing koulutus  409

Quantia  231

Raija Luukkonen  243 B

Raija Matinpalo  278 B

201

Messupaikka 413-415

040 532 9269 ja 044 222 2387

Messupaikka 413-415

Elämä on tarkoitettu elettä-
väksi iloiten ja nauttien elä-
män ihmeellisestä voimasta, 
runsaudesta ja innostuksesta.
Messuosastollamme nro 250
on tarjolla ilmaisia maistiaisia,
virkistystä ja piristystä, jotta 
jaksat iloita messupäivästä. 
Katso uudet tuotteemme ja ideat: 

ANNA MYÖS KEHOLLESI RAVINTOA?

www.healthylife.�

Osasto 250

Dreamwalker duo
Musiikkiesitys,Veranda 3-sali
lauantaina klo 12.00–12.45  
luento sisältyy pääsylipun hintaan

Dreamwalker-duon muodos-
tavat Juha Sillman ja Ville Läh-
depolku.

Heidän esityksessään Aust-
ralian alkuperäiskansan soitti-
men kaltainen didgeridoo koh-
taa sähkökitaran.

Tästä syntyy aivan omanlai-

sensa äänimaisema, jota voisi 
kutsua ambient-musiikiksi. 
Kumpikin soittajista lähestyy 
soitintaan kokeellisesti.

Mukana on erilaisia efekte-
jä ja looppeja. Olemassa on 
vain pienet kehykset - muu-
toin musiikki on hetkessä syn-

tyvää improvisointia.
Tuulahduksia, leijuntaa, 

maan sykettä, hypnoottista 
virtausta... jotakin, jota on vai-
kea kuvailla. Tule siis kuunte-
lemaan ja kokemaan!

www.didgeridoofinland.fi
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F I N L A N D I A - T A L O
2. KERROS, SALI- JA KOKOUSHUONE- / LÄMPIÖKERROS

Finlandia sali

Helsinki sali

258 259 260 261 262

263 264 265 266 267

239 240 241 242 243 268 269 271 274244

275
276 277

245

290

288 287

286

285
280

279

278
249 247

238

218

202
203204

206

Pöytä 60x145 cm = 250€ 

Pöytä 60x290 cm = 450€ 

300x300 cm = 650€  (1 avoin sivu)

L-pöytä 80x290x80+145 cm = 530€ 

300x400 cm = 1130€  (2-3 avointa sivu)

300x300 cm = 845€  (2-3 avointa sivu)

hintoihin lisätään alv 24%

281

284

2. salikerros
2nd floor

Hissi

Press 
Luennoitsijat

Parvi

Parvi

Varapoistumistie
Emergency Exit

Hissi Lift

A.
B. C.

D.

200

235 236

289

283

282

201

257

270

207 205

225 224228

230 231 232 233 234
a

229

251
250

252

255

254

218a

217

216

220
219

210209

Pidätämme oikeuden paikkakarttamuutoksiin

256a 256b

a
b

248a

246a 246b

Tähti
-sali

214213

248b

Hyvinvointimessut
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227 226a 226b

272 273

291

208

221

253

a  b

a  
b

a 
 b

a 
 b

a  b

a  ba  ba  b

b  c

234
b

251

222

215
a

215b c

237

2. Salikerros

2nd Floor
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F I N L A N D I A - T A L O

luukku

hissikone-

huoneeseen

tikkaat IV-konehuoneen ylätilaan

3. KERROS, PARVILÄMPIÖ JA KONGRESSISALIT

Hissi Lift

3. parvilämpiö
3  third floor

313

308
306305

Pöytä 60x145 cm = 250€ 

Pöytä 60x290 cm = 450€ 

300x300 cm = 650€  (1 avoin sivu)

L-pöytä80x 290x80+145 cm = 530€ 

300x400 cm = 1130€  (2-3 avointa sivu)

300x300 cm = 845€  (2-3 avointa sivu)

hintoihin lisätään alv 24%

Hissi

407409

302 301303304

325
324310

326

323
309

413 405

Luennoitsijat 403 404402401

307

Pidätämme oikeuden paikkakarttamuutoksiin

Hoitopaikka 1,80x2,50 = 200€  (ei myyntiä)

409
409

408
b

406 c

Hyvinvointimessut
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311

312

314

315

327

Pöytä 30x140 cm = 180€ 

406
b

a
406

410

415 Hoidot

408

414

412328 411

4. pohjakerros /ground floor

Veranda 3Ravintola palvelut
(Kahvila 2 krs)

Hissi

Hissi Lift

Pidätämme oikeuden paikkakarttamuutoksiin

Hyvinvointimessut
KEHO |  MIELI |  HENKI

Veranda 4

F I N L A N D I A - T A L O

Q

V

F

GB

D

E

C

U

EI30

+1.550

+3.350

+6.050

+3.30
+3.30

+3.30

EI60

NURMI

GRANIITTI-
LAATOITUS

ASFALTTI

ASFALTTI

EI60

TARKKAAMO

135B

1. KERROS, SISÄÄNTULOKERROS

Pidätämme oikeuden paikkakarttamuutoksiin

1. sisääntulokerros
1st floor

Info

Sisäänkäynti

Sisäänkäynti

Lipun- 

myynti

Lipunmyynti

Näytteille- 
asettajien  
naulakko

133

130

131

132

136

146 147

140

141

142

143

145

123

124

125

126a

144122121

120

119

118

117
116

115

114

113
112111

110

109

108

107

106

105

104
103

102
101

148 149 150

Pöytä 60x145 cm = 235€ 

Pöytä 60x290 cm = 435€ 

300x300 cm = 650€  (1 avoin sivu)

L-pöytä 290x60+145 cm = 525€ 

300x400 cm = 1130€  (2-3 avointa sivu)

300x300 cm = 845€  (2-3 avointa sivu)

hintoihin lisätään alv 24%

Naulakko

127a

Aurora sali
Workshop

Terassi sali  
Luennot

Töölönlahti

Mannerheimintie

Hissi

Hissi

Q-paikoitus
Finlandia

Varapoistumistie
Emergency Exit

Hissi Lift

Salikerrros

* • Pohjakerros
• Ravintola / Kahvila
• Veranda 4

• Ravintolapalvelut pohjakerros
• Kahvila Pohjakerros ja  

Parvilämpiö / 3 kerros

100 / Meditaatio

Tulkintapaikka/Pöytä  30x140 = 155€  (ei myyntiä)

129

134
139

138

Tulkinnat
126b

128

135

135

151
a  b

155

127b

152
a  

153
a  b

154
a  b

a

b

111a 112a

Workshop  

kassa

137

137b

Hyvinvointimessut
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3. Parvilämpiö

3 Floor

0. Pohjakerros,  
Veranda level 0

Verada-kerros
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F I N L A N D I A - T A L O

Q

V

F

GB

D

E

C

U

EI30

+1.550

+3.350

+6.050

+3.30
+3.30

+3.30

EI60

NURMI

GRANIITTI-
LAATOITUS

ASFALTTI

ASFALTTI

EI60

TARKKAAMO

135B

1. KERROS, SISÄÄNTULOKERROS

Pidätämme oikeuden paikkakarttamuutoksiin

1. sisääntulokerros
1st floor

Info

Sisäänkäynti

Sisäänkäynti

Lipun- 

myynti

Lipunmyynti

Näytteille- 
asettajien  
naulakko
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148 149 150

Pöytä 60x145 cm = 235€ 

Pöytä 60x290 cm = 435€ 

300x300 cm = 650€  (1 avoin sivu)

L-pöytä 290x60+145 cm = 525€ 

300x400 cm = 1130€  (2-3 avointa sivu)

300x300 cm = 845€  (2-3 avointa sivu)

hintoihin lisätään alv 24%

Naulakko

127a

Aurora sali
Workshop

Terassi sali  
Luennot

Töölönlahti

Mannerheimintie

Hissi

Hissi

Q-paikoitus
Finlandia

Varapoistumistie
Emergency Exit

Hissi Lift

Salikerrros

* • Pohjakerros
• Ravintola / Kahvila
• Veranda 4

• Ravintolapalvelut pohjakerros
• Kahvila Pohjakerros ja  

Parvilämpiö / 3 kerros

100 / Meditaatio

Tulkintapaikka/Pöytä  30x140 = 155€  (ei myyntiä)

129

134
139

138

Tulkinnat
126b

128

135

135

151
a  b

155

127b

152
a  

153
a  b

154
a  b

a

b

111a 112a

Workshop  

kassa

137

137b
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Raili ViIkko  115

Riina Alen  111 B

Rosenterapia Tiina Surakka  407

Ruchida Yodking  226 A

Ruusu-Risti ry  141

Saija Ranttila Parantava kosketus  
112 B

Siberi Seeder  121

Sielunkuu  208

SIM / Tuula Raatesalmi  234 A

Sirius  206 A

Sisäisen Viisauden koulu UNIVER-
SUS  239

Skepsis ry  151 A

Smilings Stars  219

Somsola  256 B

Spiraaliportti  208

Stella Thelen  126 B

Stiina Sahari  108

Summit Lighthouse  103

Suomen Ammakeskus  101

Suomen Ayurvedayhdistys ry  273 B

Suomen Energiahoitajat  401

Suomen Fengshui  ry  201

Suomen Maasäteilyn tutkijat ry  283

Suomen Quantum-Touch hoitajat  
279 A

Suomen Spiritualistinen seura   267 A

Synergy Worldwide  215 A

SynerKi  257

TaivasYhteys / Anna Wasenius  126 A

Tarja Sahari  110

Tarot tulkinta / Mikko Heikkilä  124

Teosofinen Seura ry  267 B

The Butik & Naturado Finland  244 A

Ammattikirologi  
Vieno Puustjärvi 
p. 050 566 5704

Vastaanotto Helsingin keskustassa, 
Aleksanterin katu 20, 00170 Helsinkiwww.kolumbus.fi/ 

vienopuustjarvi  

Kädet kertovat (25 vuoden kokemuksella)

 hinta: 50 min. 50 €
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 2
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TAROT TULKITSIJA  
Marko  
Hämäläinen
p. 0700 570 508
(2,39€/min)

Tuloni   269

Tuula Huhtala  127 A

Tuula Hyyryläinen  406 C

Ultra-lehti  247

Valkoisen Liekin Voima  152 C

Valon Sydän  146

Via Akatemia  266 A

Vieno Puustjärvi Ky  236

Vihreä Kissa Kauneushuone  240 A

Viidakkotohtori  286

Viisas Elämä Oy  258-262

World Vision  227 A

Yläkuu Kustannus  274

Young Living eteeriset öljyt  134

Young Living, terapeuttisen asteen 
eteeriset öljyt  237

MALMIN ROSEN-TERAPIA

  www.rosenterapiaa.fi

Ajanvaraus:
Rosen-terapeutti Tiina Surakka
0400 818 745 tai 
tiina.m.surakka@gmail.com M

es
su

p
ai

kk
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SELVÄNÄKIJÄ-MEEDIO 
Päivi Alanen 
Minä Olen messuilla  
– ennakkovaraukset 
puh. 045 129 6806 tai  

0700 81888 2,37 e/min.
www.reikihoitola.net M

es
su

pa
ik

ka
 1
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PÄIVI KASKIMÄKI
Selvänäkijä ja Maya-astrologi

AJANVARAUS: 

paivikaskimaki@gmail.com 

Puhelinkatselmukset ja tapaamiset

www.paivikaskimaki.com

MESSUOSASTO 278 A
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• Enkelihoito ja –kanavointi
• Enkelihoitajakoulutus
• Tiibetiläinen äänimalja-

hoitokoulutus
www.enkelikartano.fi

Leena Pennanen  
www.mindfulness.fi

Marja Putkisto  
www.methodputkisto.com

Marja Ruuti  

Marjut Hjelt  
marjut.hjelt@welho.com

Mirja Nylander  
www.forest4lolling.fi

Pauliina Aarva  

Pekka Harju-Autti  

Päivi Ahonen   

Päivi Mäkeläinen  

Raija ja Jouko Kivimetsä  
www.hortoilu.fi

Susanna Juvonen  

Teemu Syrjälä  

Tigrilla   
tigrillagardenia.com

Tommy Hellsten  

Tony Dunderfelt  

Reidar Vasenius 
www.rw.fi 

Susu Toropainen 

Virolaisen veljekset  

LUENNOITSIJAT  III kerros

Almer Jansu 

Anita De Cocteau 
www.anitaangel.com

Ben Furman 
www.benfurman.com

Catarina Ahlvik  

Christer Sundqvist  

Diana Cooper  

Dominique Surel  

Elina Kauppila  
www.onnijahoiva.f

Erkki Lehtiranta  
www.smilingstars.fi

Jeena Rancken  
www.facebook.com/
yliluonnollinenkokemus

Jeremy Qvick  
www.ihmisyyteen.fi 

Johanna Blomqvist  
www.johannablomqvist.com 

Karita Aaltonen  

Kylli Kukk   
www.jooga.fi info@jooga.fi



Sijainti ja kulkuyhteydet
www.finlandiatalo.fi, HSL-reittiopas

Käyntiosoite: Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki
Sisäänkäynnit: Mannerheimintie  (M4 ) sekä  Töölönlahti (K4)

Finlandia-talo sijaitsee Töölönlahden  rannalla  kävelyetäisyyden 
päässä Rautatie- ja Linja-autoasemilta Raitiovaunujen 4, 7, 10 py-
säkki on Mannerheimintiellä Finlandia-talon edessä.

Paikoitus
Finlandia-talon läheisyydessä useita pysäköintihalleja.
Finlandia-talon  vieressä sijaitsee pysäköintihalli, Q-Park 
Finlandia, josta maanalainen kulkuyhteys Finlandia-taloon.
Ajo pysäköintihalliin Karamzininrannan kautta. Pysäköinti on 
maksullista. Hinta 4 e/h   36 e/vrk 
www.q-park Finlandia

Naulakkopalvelut
Messuvieraiden naulakkopalvelut sisääntulokerroksessa, maksu 3 e

Pankkiautomaatti
Rautatieasema, Kaivokatu 1, Kauppakeskus Forum Mannerheimintie 20

Kahvila- ja ravintolapalvelut
Cafe Veranda ja Lounas buffet - pohjakerros

Kahvio  2 kerros
Ravintolapalvelut tuottaa Finlandia-ravintolat, jonka tuotosta osa 
menee yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Konseptina on tuoda esille 
mahdollisimman paljon ruoan alkuperää ja suosia luomua, 
lähituottajia sekä kasvis / kalapainotteista ruokaa. 

(Ekopassi, Portaat Luomuun-ohjelmassa tason 4.)

AUKIOLOAjAT:

Lauantaina  klo 10.00–18.00 
Sunnuntaina  klo 10.00–16.00

MESSULIpUT: 
pääsyliput
20 e päivän lippu ennakkoon lippu.fi
25 e päivän lippu ovelta 
20 e  eläkeläiset, opiskelijat, työttömät ovelta (kortti näytettävä) 
 alle 16 vuotiaat veloituksetta (vain ovelta)

pääsylippu kahdelle päivälle
35 e vain ostettuna ennakkoon lippu.fi

Ryhmäliput
Varattava etukäteen
17 e 10 hlö ryhmä / + 1 lippu veloituksetta  
 20 hlö ryhmä / + 3 lippua veloituksetta
Varaukset: anu@minaolen.com, Anu Rautkari 040 754 1327

Workshop liput
Erkki Lehtiranta, johanna Blomqvist, Catarina Ahlvik,  
pekka Harju-Aulti, Susu Toropainen, Mirja Nylund,  
Harri ja Ilkka Virolainen
20 e  ostettuna ennakkoon lippu.fi 
27 e  messuilta ostettuna  
(pääsylippu ostettava erikseen)

Workshop lippu  
Tony Dunderfjelt  
40 e  ostettuna ennakkoon lippu.fi 
47 e  messuilta ostettuna 
(pääsylippu ostettava erikseen)

Workshop lippu  
Dominique Surel  
65 e  ostettuna ennakkoon lippu.fi 
45 e  opiskelijat vain ostettuna ennakkoon lippu.fi  
         (opiskelija kortti näytettävä worksho saliin saapuessa) 
70 e  messuilta ostettuna 
(pääsylippu ostettava erikseen)

Workshop lippu  
Diana Cooper 
65 e  ostettuna ennakkoon lippu.fi 
70 e  messuilta ostettuna 
(pääsylippu ostettava erikseen)

KAIKKI LIpUT LIppUpISTEESTÄ ENNAKKOON  

Messut järjestää: Minä Olen Keskus Oy/ www.minaolenmessut.fi

Lounas buffet 14 4 

ennakkoon tilattuna Lyyti-palvelun kautta  
( kts linkki nettisivuillamme) 12.50 eR-KIOSKIT KAUTTA MAAN 

Lauantai
Veranda lounas buffet klo 11-16
Cafe Veranda klo 10-18
Kavila 2. krs. klo   8-18

Sunnuntai
Veranda lounas buffet  klo 11-15
Cafe Veranda  klo 10-16
Kahvila 2. krs auki  klo   9-16

Finlandia-talossa
10.–11.2.2018minä

Olen
Hyvinvointimessut

www.facebook.com/minaolenmessut

                         järjestäjä: Minä Olen Keskus    

www.minaolenmessut.fi
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