
Rajatiedon Yhteistyö ry kutsuu jäsenet syksyn odotetuimpaan rajatiedon suurtapahtumaan, 
Hengen ja Tiedon messuille. 
 

Huomaattehan, että yhdistyksemme jäsenet pääsevät sisään alennetulla hinnalla, ja mahdollinen 
mukana oleva seuralainen saa myös lipun jäsenhintaan! Edun saamiseksi jäsenmaksu tulee olla 
voimassa (jos et ole vielä maksanut jäsenmaksuasi 2019, löydät pankkiyhteystietomme tämän 
viestin lopusta) 
 

Jäsenillä on myös mahdollisuus varata messupaikkoja verkkokaupassamme 15% normaalia 
edullisemmin sekä saada mainoksia messulehdestä jäsenhintaan. Nyt näytteilleasettajaksi 
ilmoittautuva ehtii vielä saamaan esittelynsä mukaan myös painettuun messulehteen, sillä se 
ilmestyy ensi viikolla (verkossa ja myöhemmin painettuna). Yhdistyksen jäsenillä on perinteisesti 
tärkeä rooli messulehden jakamisessa ennen messuja ja tänäkin vuonna messulehteä voi tilata 
etukäteen jaettavaksi verkkokauppamme kautta. 
 

Vuoden 2019 Hengen ja Tiedon messut pidetään 12.-13.10 Helsingin 
Suomalaisella Yhteiskoululla, Etelä-Haagassa (Isonnevantie 8, Helsinki). 

Hengen ja Tiedon messut on Suomen vanhin ja tunnetuin henkisen alan 

messutapahtuma. Perinteisesti Hengen ja Tiedon messut esittävät poikkileikkauksen koko 

rajatiedon kentästä: erilaisia henkisiä opetuksia, idän ja lännen elämänviisautta, luonnon salattuja 

voimia, täydentävää terveydenhoitoa, joogaa ja meditaatiota, parapsykologiaa, luomutuotteita, 

alan kirjallisuutta, äänitteitä, taidetta ja käsitöitä. Suomen vanhimmat ja monipuolisimmat alan 

messut toteutetaan pääasiassa aktiivisten jäsenten ja muiden kiinnostuneiden toteuttamalla 

vapaaehtoistyöllä. Messuavustajaksi ilmoittautuminen: https://www.rajatieto.fi/hengen-ja-tiedon-

messut/vapaaehtoistyo/ 

Tänä syksynä Helsingin Hengen ja Tiedon messut järjestetään jo 37. kerran. Runsas ohjelma tarjoaa 

luentoja ja tietoiskuja, työpajoja, keskusteluja, musiikkia. Ohjelmaa on samanaikaisesti 6-9 eri 

ohjelmatilassa. 

Näytteilleasettajat eri puolelta Suomea ja myös muista maista tuovat paikan päälle parantavia kiviä, 

käsintehtyjä koruja, vaatteita, sisustusesineitä, hyvän olon tuotteita, luomutarvikkeita, 

kosmetiikkaa ja esittelevät toimintaansa. Paikan päällä perinteisesti myös useita Tarot- yms 

tulkitsijoita ja näkijöitä sekä hoitajia. 

Messutapahtuma on erinomainen keino tutustua uusiin ideologioihin, ja hoitomenetelmiin, 

perinteisiä aatteita unohtamatta. Messuravintola Factory ravitsee perinteisesti messuvieraat. 

Sielun ravinnosta messuilla vastaavat mm. lääkäri Antti Heikkilä (Saksa), psykologi Tony Dunderfelt, 

astrologi Seppo Tanhua, professori Krista Lagus, meedio ja kirjailija Camilla Elfving (Ruotsi), meedio 

Remi Kanai (Japani), kouluttaja Erkki Lehtiranta, ohjaaja Jussi Parviainen, dosentti Pauliina Aarva, 

teologi ja psykoterapeutti Markku Siltala, parapsykologi, parantaja ja shamaani Zhannabel (Saksa), 

kanavoija ja taidemaalari Maria Zavou (Kreikka), henkinen valmentaja Aaro Löf sekä tietoisuuden 



tutkija Jeremy Qvick. Messujen juhlasalin juontajana lauantaina toimii tunnettu Youtube-vaikuttaja 

ja meedio Kuparikettu. 

Lääkäri Antti Heikkilä saapuu sunnuntaina messuille kertomaan paljon julkisuutta saaneen kirjansa 

teemasta lääkkeetön elämä. Hänen mukaansa on täysin ilmeistä, että sairauksien keskeisimpinä 

syinä ovat elämäntavat. Vaikka eläisi säällisesti on prosessoitu ruoka uhkana jokaisen terveydelle. 

Fyysisten sairauksien lisäksi huono ruoka vaikuttaa myös mieleen. Antti Heikkilän mukaan henkeä 

ei voi lähestyä ennen kuin ruumis on kunnossa. 

Antti Heikkilä on tehnyt kliinistä lääkärintyötä 49 vuotta. Ortopedian hän tajusi, että valtaosa 

kipukirurgiasta on tehotonta ja kehitti oman menetelmänsä hoitaa tukirankakipuja ilman lääkkeitä 

ja leikkauksia. Puhuen ravinnon suunnattomista mahdollisuuksista sairauksien hoidossa, hän on 

vuosia hoitanut potilaita kehittämillään menetelmillä. 

Meedio Camilla Elfving saapuu puolestaan kertomaan lauantaina meediotyöskentelystä ja 

kehostairtautumiskokemuksesta messuille. Hänen mukaansa kyky matkata fyysisen kehomme 

ulkopuolelle ajatusprojektion keinoin sekä meediotyöskentely tuovat saatavillemme mitä 

syvällisintä ja perustavanlaatuisinta tietoa. Samalla muodostuu henkilökohtainen, kokemuksellinen 

ymmärrys ikuisesta elämästä.  

Camilla Elfving on spiritualistinen meedio sekä kehon ulkopuolisen ja astraalimatkaamisen 

asiantuntija. Hän työskentelee spiritualistisena meediona ja on kirjoittanut useita yliluonnollisia 

aiheita käsitteleviä kirjoja. Hän johtaa Tukholmassa toimivaa Elfving Institute -nimistä meedio- ja 

parantajakoulua. 

He ja yli 80 muuta eri alojen asiantuntijaa saapuu messuille luennoimaan, vetämään harjoituksia 

sekä tarjoamaan workshopeja. Alla linkkejä, joita voi vapaasti levittää. Olemme keskellä muutoksen 

aikoja, lämpimästi tervetuloa Hengen ja Tiedon messuille kokemaan se omakohtaisesti! 

Lisätietoja Hengen ja Tiedon messuista: https://www.rajatieto.fi/  

Vuoden 2019 Hengen ja Tiedon messujen ohjelma: https://www.rajatieto.fi/hengen-ja-tiedon-

messut/messuohjelma-2019/ 

Digitaalinen messulehti ilmestyy ensi viikon aikana osoitteessa: https://issuu.com/rajatieto/  

Messulehden tilaaminen jaettavaksi: https://www.rajatieto.fi/tuote/messulehtien-tilaaminen/ 
 

Messujen esitykset tarjoavat: Pauli Liikala, Katri Levonen, Mika Kunnasvaara, Krista Lagus, Remi Kanai, 
Erkki Lehtiranta, SevenSounds, Camilla Elfving, Veli Martin Keitel, Jussi Parviainen, Riina Laurila, Maria 
Nordin, Matti J Salo, Antti Pietiäinen, Erkki Lähde, Jupe & Marko Keskitalo, Aaro Löf, Susan Hedman, Maria 
Zavou, Yolanda Fotaki, Tarja Senne, Terhi Jansson, Pentti Tuominen, Taavi Kassila, Seppo Tanhua, Marja-Liisa 
Honkasalo, Laura Juusela, Sanni Nevalainen, Veli-Matti Auruksenaho, Alina Minerva, Pirjo Hutchings, 
Mesimarja Paatero, Seppo Laaksonen, Eva Garcia, Brahma Kumaris, Sari Anneli Turunen, Vaskilintu, Anna 

https://www.rajatieto.fi/


Emilia Laurila, Markku Siltala, Tony Dunderfelt, Antti Heikkilä, Jeremy Qvick, Klaus Rahikainen, Johannes 
Setälä, Pauliina Aarva, Harriet Piekkola, Anu Väisänen, Alan Craig, Pekka Kaarakainen, Aalo Susanna, Anup 
Takarautio, Ville Puromäki, Lasse Aitokari, Tea Lehikoinen, Anita Suvanto, Heli Kananen, Jarkko Kari, Jarmo 
Ekman, Miriam Kankare, Terttu Seppänen, Pirjo Väyrynen, Kati Heikkinen, Tenhikki Lax, Summit Lighthouse, 
Kirsi Mäkinen, Anja Kailanko, Teija Hallenberg, Pia Palosaari, Tuula Athen, Mira Korhonen, Sami Sälpäkivi, 
Johanna Karpov, Annina Kyrklund, Juha Kärnä, Kars Skywalker, Antti Häyhä, Zhannabel, Stefanus Jakovlev, 
Zuzana Kuperova, Břetislav Kupera, Hannu Hyttinen, Luonnonmagia, Jan-Mikael Maros, Harry Tuominen, 
Sanne Tuulikki ja yksi vielä avoin esiintyjä. 

 

Unohtuiko jäsenmaksu? Ei hätää, voit maksaa sen seuraavilla tiedoilla: 

Pankkitilinumero: FI14 1572 3500 2729 76 (Nordea) Rajatiedon Yhteistyö ry 

Viestiksi: jäsenmaksu 2019 (huom. myös oma nimesi, jos maksaja eri!) 

Jäsenmaksut ovat 20 € henkilöjäsen / 40 € yhteisöjäsen 

Ääretön-lehti  painettuna kotiin vuodeksi - jäsenille vain 30 €. 

Rajatiedon Yhteistyö ry:n jäsenetuihin sisältyy: 

• Hengen ja tiedon messujen näytteilleasettajille messupaikat ja muut messuihin liittyvät tuotteet 
jäsenhintaan (-15%). Säästät liittymällä henkilöjäseneksi, mikäli messupaikkasi arvo on vähintään 
134€, yhteisöjäseneksi liittyessäsi säästät, mikäli paikan arvo on 268€. Voit vertailla normaalihintoja 
ja jäsenhintoja messujen luokkahinnastosta ja paikkahinnastosta. 

• Alennusta StudioRajatiedon tilavuokrista (-50%) 

• Uusi jäsen saa kerran ilmaisen kymmenen päivän mainostilan tai näyttelypaikan StudioRajatiedon 
näyteikkunasta. Ikkunatila soveltuu esimerkiksi maalausten, taiteen tai käsitöiden pienimuotoiseen 
esittelemiseen. 

• Alennuksia yleisötilaisuuksien sekä messujen sisäänpääsymaksuissa, mikäli jäsenmaksu on maksettu 
viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtumaa 

• Alennusta Hengen ja tiedon messujen messulehdessä julkaistavasta ilmoituksesta (-10%) 

• Maksuton Rajatiedon erikoiskirjaston asiakkuus (-6€) – voit myös liittyä pelkästään kirjaston 
asiakkaaksi 

• Mahdollisuus hyödyntää jäsensivuja ja monipuolisia rajatiedon hakemistoja (e-kirjoja, yhteisöjen 
tietoja, kirjallisuusluetteloja, valokuva-arkistoja ym) 

• Painettu Ääretön-lehti kotiin tai toimistoon tilattuna 40% alennuksella 

• Alennusta muista Rajatiedon Yhteistyö ry:n julkaisuista 

• Tarjouksia jäsenyhteisöiltä, joita tiedotetaan täällä 

• Liittymällä jäseneksi tuet yhdistyksemme toimintaa ja mahdollistat rajatietotapahtumien 
järjestämisen jatkossakin! 

• Voit osallistua yhdistyksen kokouksiin, joissa valitaan yhdistyksen hallitus ja toimikunnat vuosittain 

• Virkistystilaisuuksia toimihenkilöille ja muille jäsenille 

• Jäsenetujen saaminen täysimääräisenä edellyttää, että vuosittainen jäsenmaksu on maksettuna (ja 
maksusuoritus vahvistettu). 

 
Nähdään messuilla! 

https://www.rajatieto.fi/aareton/

