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38. Hengen ja Tiedon messujen tilannekatsaus 

2020-2021 SYK, Isonnevantie 8, 00320 Helsinki 

Hengen ja Tiedon messut ovat yksi maailman pitkäikäisimmistä henkisistä messuista, jotka ovat jatkuneet 

yhtäjaksoisesti jo 37 vuotena. Ensimmäistä vuotta lukuun ottamatta messut on pidetty Helsingin Suomalaisen 

Yhteiskoulun tiloissa. Rakentava, elämänmyönteinen henkisyys ja aatteellisuus kuuluvat osaksi messujen 

vakiintunutta henkeä. Ihmisten väliset arvokkaat kohtaamiset ja tarjonta muistuttavat myös messujen 

tiedollisesta ulottuvuudesta. Tänä vuonna koronatilanne on kuitenkin tuonut mukanaan uudenlaisia haasteita 

sosiaalisen eristäytymisen vuoksi. Terveys vuosi vuodelta tärkeämpi teema ja nyt tämä korostuu myös 

messujen suunnittelussa, jonka suhteen teemme ratkaisevia päätöksiä 9. kesäkuuta. Keskusteluissa on ollut 

esillä myös perinteisten messujen jättäminen väliin vuonna 2020 ja virtuaalisen tapahtuman järjestäminen. 

Koemme myös Teidän ajatuksenne tärkeäksi ja olemme sitä silmällä pitäen avanneet kyselyn syksyn messujen 

toteuttamisesta ja toiveista messujen suhteen, johon odotamme vastauksia mielellään 8. kesäkuuta mennessä 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn-gmUhgKIoJ7Nxr0mJ34Vz8Wz6giU73RuyQ3pKxzg2d3d3w/viewform 

Ennätysvilkkaan viime vuoden tavoin olemme alkuvuoden aikana suunnitelleet monipuolisen kattauksen 

ohjelmaa, josta ei huippunimiä puutu. Unohtamatta yleisön suosikkeja kuten astrologi Seppo Tanhua, 

mediapersoona ja somevaikuttaja Kuparikettu, huippusuosittu näkijä Remi Kanai, Uuden ajan valmentaja, 

näkijä ja Valon Taiteilija Sanni Nevalainen, tsekkiläinen kirjailija ja henkinen valmentaja Sylvia Salow, 

kirjailija ja henkisen alan moniottelija Marjut Moisala, henkinen valmentaja Aaro Löf, esoteerinen opettaja 

Maria Zavou sekä TV:stä tuttu meedio ja näkijä Stiina Sahari. Valtion odotetaan tiedottavan kesäkuun 

alkupuolella tapahtumien järjestämiseen vaikuttavista syksyn toimista ja Rajatiedon Yhteistyö ry:n on 

tarkoitus tehdä ratkaisevia päätöksiä messujen toteuttamiseen liittyen 9. kesäkuuta, jonka jälkeen lähestymme 

uudelleen asiakkaitamme. Tilanteen johdosta Ultra-lehden heinä-elokuun numerossa ei tule tavalliseen 

tapaan olemaan Hengen ja Tiedon messujen mainosta. 

Osana syksyn messujen suunnittelua olemme tarkistaneet messujen kerroskarttoihin merkittyjä 

messuosastojen paikkoja. Lähtökohtamme tapahtuman järjestämisessä ovat asiakastyytyväisyys ja 

turvallisuus, jotka ovat keskeisiä tekijöitä päättäessämme syksyn messuista. Meille on tärkeää, että jokaisella 

on mahdollisuus harjoittaa omaa toimintaansa messuosastollaan häiritsemättä kuitenkaan ympäristöään tai 

heikentämättä tapahtuman turvallisuutta. Normaalisti tämä tarkoittaa harkintaa messurakennelmien, 

äänentason ja tuoksujen suhteen sekä elävän tulen käyttökieltoa sisätiloissa, mutta koronaepidemian 

vaikuttaessa tapahtumiin mahdollisesti vielä syksylläkin, ei messuja ylipäätään voida järjestää totutuilla 

järjestelyillä. Olemme myös päivittäneet verkkosivuilta löytyviä tilaus- ja sopimusehtojamme: 

https://www.rajatieto.fi/sopimusehdot/  
 

VANHOJEN ASIAKKAIDEN PAIKKAVARAUKSET 

Messuosastojen paikkavaraukset ovat lähtökohtaisesti kestotilauksia. Viime vuonna messuosaston 

varanneiden ei tarvitse tehdä toistaiseksi mitään vanhan paikan pitämiseksi varattuna. Emme peri tänä 

vuonna asiakkailta toistaiseksi ennakkomaksua tavalliseen tapaan. Annamme myös uusiin tilauksiin 

kuukauden (30 pv) maksuajan ja toivomme, etteivät uudet asiakkaat pitäisi kiirettä tilausten maksamisen 

kanssa, ennen kuin olemme tiedottaneet 9.6 tekemistämme päätöksistä messujen suhteen. 
 

Omien tilausten tietoja voi tarvittaessa tarkastella ja päivittää verkkokaupan käyttäjätunnuksella. 

Omalta käyttäjätililtä voi myös käydä perumassa vanhan tilauksen, tai vaihtaa paikkaa luomalla uuden 

tilauksen. Messutoimisto auttaa mielellään asiakkaita verkkokaupan käytössä ja mahdollisten paikkatoiveiden 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn-gmUhgKIoJ7Nxr0mJ34Vz8Wz6giU73RuyQ3pKxzg2d3d3w/viewform
https://www.rajatieto.fi/sopimusehdot/
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suhteen, aukioloaikoina ke-pe 12-18 ja la 12-14. Messutoimiston tavoittaa puhelinnumerosta 044 9792544 tai 

sähköpostiosoitteesta studiorajatieto@gmail.om. 
 

Ohjeita verkkokaupan käyttöön 

https://www.rajatieto.fi/verkkokaupan-ohjeet/ 

1. Verkkosivujen valikosta messukauppa löytyvät messupaikkojen 

lisäksi vapaana olevat ohjelma-ajat, vuokrattavat kalusteet, messulehtien 

tilaaminen jaettavaksi sekä lisäkulkuliput. HUOM. Muistathan tilausta 

tehdessäsi hyödyntää kuukauden maksuajan odotellessasi päätöksiä syksyn 

messuista.  

2. Messupaikat on luokiteltu verkkokaupassa kerroksittain ja 

tyypeittäin. Jokaisesta kategoriasta löytyy kerroskartta, jonka avulla on 

mahdollista vertailla vapaita messupaikkoja ennen ostamista.  Vapaat paikat 

löytyvät kategorian yleisesittelyn alla olevasta valikosta. Valittu tuote siirtyy 

ostoskoriin, jonka voi maksaa siirtymällä ostoskorin sivulta kassalle. Kassalla 

tulee täyttää tilauksen laskuttamiseen ja toimittamiseen tarvittavat tiedot, kuten sähköpostiosoite.  

3. Ensimmäisen kestotilauksen yhteydessä asiakkaalle luodaan automaattisesti verkkokaupan 

käyttäjätili (asiakkaan puolesta tehtävässä tilauksessa se luodaan manuaalisesti). Tilatessa muuta tuotetta kuin 

messupaikkaa, tunnuksen luominen on vapaavalintaista (merkitsemällä rasti kohtaan ”rekisteröidy”). 

Käyttäjätilille luomisen jälkeen sillä voi tehdä lisätilauksia, vertailla eri tilauksia, ladata laskut PDF-

tiedostoina kirjanpitoa varten sekä muokata ja perua vanhoja tilauksia. Kirjautuminen käyttäjätilille tapahtuu 

kassalla ilmoitettavan salasanan avulla. Salasana on mahdollista  tarvittaessa uusia sivulta: 

https://www.rajatieto.fi/oma-tili/lost-password/   

4. Verkkokauppa tarjoaa maksutavaksi pankki/luottokorttia (Stripe), tai Pankkisiirto/SEPA-

maksua. Valitse jälkimmäinen vaihtoehto ja voit maksaa kesäkuussa, tiedotettuamme asiakkaitamme 

päätöksistämme syksyn messujen suhteen  
 

PAIKKAJÄRJESTELYT 
  

Vallitsevan tilanteen johdosta vuonna 2020 olemme päättäneet pitää paikkojen hinnat ennallaan viime vuoden 

metri- ja pinta-alakohtaisiin taksoihin nähden. Paikkahintaan sisältyvät näytteilleasettajien kulkulippujen 

määrät ovat joidenkin paikkojen osalta muuttuneet hieman. Pidämme asiakkaamme ajan tasalla 

koronatilanteen vaikutuksista messuihin ja messujen toteutumiseen, tiedotamme ratkaisuistamme 9. 

kesäkuuta jälkeen. Tutustu myös myös valtion kesäkuun alusta eteenpäin voimassa olevaan valtion 

ohjeeseen koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien yhteydessä sekä tilojen käytössä 
https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C

3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145-b4db-23db-c966-

874570ee1b03/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf 
 

Pöytäpaikkojen hinnoittelu perustuu niiden metrihintaan. Kalliimpia ovat keskeisimmällä alueella sijaitsevat 

aulapaikat. Suurin osa paikoista on normaalihintaisia käytäväpaikkoja. Lisäksi yksittäisiä paikkoja käytävien 

perällä myydään hieman halvempaan metrihintaan. Verkkokaupan kerroskartoissa näkyviin kulmapaikkoihin 

lisätään erillinen lisämaksu, joka on 16€ tai 23€ riippuen paikan sijainnista.  
 

Useamman metrin paikat myydään halvempaan hintaan kuin erilliset metrin paikat. Paljousalennus 2 metrin 

normaalihintaiselle pöytäpaikalle on -10% loppusummasta ja 5% alennushintaisesta paikasta, 3-4 metrin 

normaalihintaisesta paikasta -15% ja 10% alennushintaisesta paikasta, 5-7 metrin pituisesta 

normaalihintaisesta paikasta -20% ja 5-6 metrin alennushintaisesta paikasta -15%, 8-11 metrin pituisesta 

Rajatiedon 

Yhteistyö ry:n 

jäsenten tilauksiin 

lisäalennus -15% 

loppusummasta 
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normaalihintaisesta paikasta -25% sekä vähintään 12 metrin paikasta -30%. Ennen tilauksen tekemistä 

alennusten kampanjakoodeja voi kysyä asiakaspalvelultamme ja jo luotuun tilaukseen voi pyytää 

verkkokaupan ylläpitoa lisäämään alennusprosentit sekä lähettämään laskun uudelleen. 
 

Messuille myytävien ositettujen ja hieman niitä kalliimpien kokonaisten luokkatilojen hinnoittelu perustuu 

niiden kokoon ja sijaintiin. Niistä pienimmät ovat 5-6m² hoitopaikkoja, eniten löytyy hieman tätä isompia 9m² 

paikkoja. Lisäksi messuilta löytyy 10m², 13m², 20m², 25m², 26m², 28m² ja 30m² ositettuja luokkatiloja 

normaalihintaan sekä 15m², 19m², 24m² ja 28m² ositettuja luokkatiloja alennettuun hintaan. Pienin kokonainen 

luokkatila on 18m², muut kokonaiset luokkatilat ovat 36m² – 59m². Luokkatilojen hinnat löytyvät osoitteesta: 

https://www.rajatieto.fi/hengen-ja-tiedon-messut/luokkahinnasto/ 
  

Liittymällä yhdistyksen henkilö- tai yhteisöjäseneksi, verkkokauppa lisää automaattisesti omalla 

käyttäjätunnuksella tehtäviin tilauksiin -15% alennuksen. Jo yhden metrin messupaikan tilaajan on 

kannattavaa liittyä Rajatiedon Yhteistyön jäseneksi. Jäseneksi voi liittyä kätevästi verkkokaupan kautta ja 

muuta kautta liittyvät saavat automaattisesti käyttäjätunnuksen verkkokauppaamme. Lisätietoja jäsenyyksistä 

ja jäseneduista löytyy kotisivuiltamme: https://www.rajatieto.fi/yhdistys/jasenyys/  
   

RAJATIEDON YHTEISTYÖN JÄSENYYS 
 

Liittymällä jäseneksi pääsee vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan. Rajatiedon Yhteistyö ry myöntää 

jäsenyyden perusteella alennuksia useimmista yhdistyksen tarjoamista maksullisista palveluista ja 

tapahtumista. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö ja 

oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Jäsenmaksun suuruuden määrittelee 

yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous. 
 

Yhdistyksen jäsenetuja: 

• 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 verkkosivuiltamme löytyvistä messujen hinnastoista. 

• Saat alennusta StudioRajatiedon tilavuokrista (-50%) 

• Alennuksia yleisötilaisuuksien sekä messujen sisäänpääsymaksuissa 

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

• Maksuton Rajatiedon erikoiskirjaston asiakkuus 

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

• Alennusta Ääretön-lehdessä julkaistavissa mainoksista (-10%) 

• Alennusta muista Rajatiedon Yhteistyö ry:n julkaisuista 

• Liittymällä jäseneksi tuet yhdistyksemme toimintaa ja mahdollistat rajatietotapahtumien 

järjestämisen jatkossakin! 

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

  

VAPAAEHTOISTYÖ JA TYÖKOKEILU RAJATIEDON YHTEISTYÖSSÄ 

  

Rajatiedon Yhteistyö ry on yleishyödyllinen järjestö, joka julkaisee ilmaiseksi luettavissa olevaa Ääretön-

lehteä, jakaa stipendejä rajatiedon tutkimus- ja kehitystyöhön, ylläpitää StudioRajatietoa ja Rajatiedon 

https://www.rajatieto.fi/hengen-ja-tiedon-messut/luokkahinnasto/
https://www.rajatieto.fi/yhdistys/jasenyys/
https://www.rajatieto.fi/yhdistys/jasenyys/
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erikoiskirjastoa Helsingin Malminkartanossa, vastaa Rajatiedon Auttavasta Puhelimesta sekä tarjoaa muita 

toimintaansa liittyviä palveluja.  
  

Koska messujen järjestäjänä on yleishyödyllinen yhdistys, ne järjestetään pääpainotteisesti vapaaehtoistyönä. 

Palkatun henkilökunnan rooli on verraten pieni ja keskittyy messujen valmisteluun sekä tapahtuman 

koordinoimiseen. Ilman vapaaehtoisia messuavustajia ei Hengen ja Tiedon messujen kaltaista 

valtakunnallista, osin kansainvälistäkin tapahtumaa olisi mahdollista järjestää. Lisätietoa: 

https://www.rajatieto.fi/hengen-ja-tiedon-messut/vapaaehtoistyo/  
 

Voit antaa oman panoksesi messujen kehittämiseksi myös vastaamalla kyselyyn näytteilleasettajille: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn-gmUhgKIoJ7Nxr0mJ34Vz8Wz6giU73RuyQ3pKxzg2d3d3w/viewform 
 

Rajatiedon Yhteistyö hakee vapaaehtoistyöntekijöiden lisäksi työttömiä työnhakijoita, jotka olisivat 

kiinnostuneet työkokeilusta yhdistyksessä. Työkokeilu voi tarjota väylän työelämään palkkatuetun työn 

muodossa. Työkokeilun pituus on tyypillisesti 2-3 kuukautta, kuitenkin vähintään kuukauden ja enintään 6 

kuukautta, ja sen ohessa on mahdollista tehdä keikka- tai osa-aikatyötä, jos sitä löytyy. 

Työkokeilusopimukseen kuuluu päiväraha ja vakuutukset sekä sopimuksenvaraisesti työmatkat ja 

puhelinkulut. Tehtäviin lukeutuvat mm. toimistotyö, markkinointi, kirjastotyö ja aineiston digitointi.  
 

Kun rajatiedon asiat ovat jo jokin verran tuttuja, sinussa on tiimihenkeä ja halua oppia uutta, tahdot keskustella 

ja kuunnella, suvaitset näkemyseroja, olet valmis kantamaan voimavaroihisi sopivan määrän vastuuta ja 

työskentelemään pitkäjänteisesti, olet selkeästi yhteistyöyhdistyspuurtajan ideaalityyppiä. Lisätietoja: 

https://www.rajatieto.fi/yhdistys/vapaaehtoistyo/ 

 

YLEN DOKUMENTIN TEKIJÄT ETSIVÄT HAASTATELTAVIA 

  

Toimittaja Swati Goyal Balansia Filmsistä etsii Hengen ja Tiedon messujen osallistujista haastateltavia 

suunnitteilla olevaan dokumenttisarjaan. Dokumenttielokuvasarjassa seurattaisiin eri ihmisiä 

valmistautumassa ja osallistumassa Hengen ja Tiedon messuille, samalla siinä näytetään henkisyyden tilaa 

nykypäivän Suomessa ja kaikkia sen muotoja. Heihin saa yhteyden puh. 050-4333796 tai 

swati@balansiafilms.com. 
 

Lämpimästi tervetuloa Suomen vanhimmille, monimuotoisille henkisen alan messuille!  

Rajatiedon Yhteistyö ry  
 

Rajatiedon Yhteistyö ry:n yhteystiedot  
Rajatiedon Yhteistyö ry, StudioRajatieto Luutnantinpolku 7 LT3 00410 HELSINKI  
s-posti: studiorajatieto@gmail.com (Yleinen) Puh. 044 9792544 (ke-pe 12-18 ja la 12-15) s-posti: 

rtyjasenrekisteri@gmail.com (Jäsenrekisteri)  

s-posti: rtylaskut@rajatieto.fi (Laskutus/Messuasiat)  

s-posti: rtytoimitus@gmail.com (Ääretön-lehden toimitus ja messumainonta)  

Verkkosivut: www.rajatieto.fi  

Facebook: Hengen ja Tiedon messut / Rajatiedon Yhteistyö / StudioRajatieto / Ääretön / Rajatieto -  

Rajatiedon erikoiskirjasto / Rajatiedon Auttava Puhelin  

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

Palautteet www.rajatieto.fi/palaute/  

Verkkokaupan tilaus- ja sopimusehdot www.rajatieto.fi/sopimusehdot/ 
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