
Messut Nyt

Suomen Messujen verkkopalvelussa on messukävijälle uusi pal-
velu, johon voi ostoskorin tapaan poimia itseään kiinnostavat näyt-
teilleasettajat ja ohjelmanumerot.

Satojen näytteilleasettajien ja laajan ohjelmatarjonnan keskellä saa 
pysyä tarkkana, jos aikoo varmistua siitä, että kaikki itselle tärkeim-
mät uutuustuotteet tulee testattua, puheenvuorot nähtyä ja henkilöt ta-
vattua. Tätä helpottamaan verkossa on kätevä apuväline, jolla messu-
käynnin voi suunnitella ennakkoon.

Verkkopalvelussa voi poimia itseään kiinnostavat näytteilleaset-
tajat, tietoiskut ja esitykset. Näin päivän ohjelma on valmiiksi suun-
niteltu ja kartta kädessä messuilla on helppo suunnistaa osastolta 
toiselle.

Palvelua voivat käyttää sekä ammatti- että yleisötapahtumien 
kävijät. Useissa messutapahtumissa käytössä on lisäksi Meeting 
Planner -työkalu, jonka avulla voi sopia tapaamisia näytteilleaset-
tajien kanssa. Tämä säästää kiireisen ammattilaiskävijän aikaa ja 
tekee messukäynnistä entistäkin antoisamman.

Etsitkö tiettyä tuotetta?

Messuille tullaan usein vertailemaan tiettyä tuoteryhmää tai jopa et-
simään yksittäistä tuotetta. Tänä syksynä sekin on entistä helpom-
paa. Uudessa verkkopalvelussa näytteilleasettajat voivat esitellä 
tuotteitaan ja palveluitaan sanoin ja kuvin. Kävijä voi selata ja suo-

Ver kosta k a sVokk a in kohta a miseen. 
Virtuaalimaailma ei korvannut messuja, vaan verkosta 
tuli messujen kumppani. Tärkeintä on kohdata kasvok-
kain, tutustua tuotteisiin ja vaihtaa kokemuksia. Verkossa 
voi tutustua ennalta siihen, mitä messuilla on tarjolla, 
millä osastoilla vierailla, sopia tapaamisia messupäiville 
ja suunnitella mitä esityksiä käydään kuuntelemassa. 
Verkkosivuille myös palataan messukäynnin jälkeen.

dattaa tarjontaa erilaisten hakusanojen, tuotemerkkien ja tuoteryh-
mien mukaan.

Myös messujen koko ohjelmaan pääsee tutustumaan ennak-
koon. Verkosta löytyy paitsi tapahtuman yleinen ohjelma myös 
näytteilleasettajien osastoilla pidettävät tietoiskut, työnäytökset ja 
esitykset. Näin kävijä saa selkeän käsityksen messujen tarjonnasta 
eikä kiinnostavimpien ohjelmanumeroiden näkeminen jää sattu-
man varaan. 

Myös monet messutarjouksista ovat ennalta luettavissa netistä. 
Kun mielenkiintoiset tuotteet, osastot ja esitykset ovat omassa mes-
sukassissa, verkkopalvelu tulostaa ne käteväksi kartaksi, joka on 
helppo napata messuille mukaan. 

Aktiiviset näytteilleasettajat erottuvat joukosta

Verkossa messukävijöiden huomion saavat erityisesti ne näytteil-
leasettajat, jotka ovat panostaneet messutapahtuman verkkosivuilla 
omaan MessuSaittiinsa. Se tarjoaa näytteilleasettajalle monipuoliset 
mahdollisuudet kertoa toiminnastaan ja esitellä tuotteitaan ja palve-
luitaan. Palvelu on maksuton, mutta vaatii hieman vaivannäköä. 

Oman MessuSaitin voi visualisoida logoilla ja kuvilla ja täy-
dentää vähitellen messujen lähestyessä. Uutta palvelua kannat-
taa lähteä hyödyntämään rohkeasti näytteilleasettajajoukon etu-
nenässä!

Suunnittele 
messukäyntisi verkossa

Irti suorittamisesta
Lokakuisilla Terveysmessuilla tehdään 
elämästä rennompaa. Ohjelmauutuutena 
avautuu Hidas alue, jolla pyristellään irti 
suorittamisesta ja etsitään mahdollisuuk-
sia hidastamiseen. Messukävijät pääsevät 
kokeilemaan erilaisia mietiskely- ja rentou-
tumistekniikoita. Opastusta annetaan mm. 
erilaisiin joogamuotoihin, shindoon, luo-
vaan kehotyöskentelyyn, mindfulness-har-
joituksiin ja zen-meditaatioon. 

Hidas elämä on teemana myös yleisö-
luennoilla. Leena Pennasen ja Ari Tikan 
ohella Terveysmessuilla luennoi mm. kir-
jailija ja pastori Jaakko Heinimäki aihees-
ta ”Hitaampaa elämää - miksi niin moni 
tarvitsee ja haluaa sitä”. Elämäntaidon-
valmentaja Marika Borg kertoo, miten voi 
selkiyttää elämänsä suunnan ja löytää elä-
mäntehtävänsä. 

Terveysmessut on Pohjoismaiden suu-
rin terveyden yleisötapahtuma. Mukana 
on ennätykselliset 200 näytteilleasettajaa 
Suomesta ja lähialueilta. Viime vuonna Ter-
veysmessuihin ja sen rinnakkaistapahtu-
miin tutustui 39 000 messuvierasta. 

Terveysmessut 15.–17.10.2010
www.terveysmessut.fi

Majoituspalvelut

Aikanaan ylibuukattu allakka oli ylpeilyn 
aihe. Nykyisin omaa aikaa ei hevin vaih-
deta ylitöihin. Kiireen tilalle on tullut down-
shifting, elämän kaikinpuolinen kohtuullis-
taminen. 

– Meidän aikamme on nopea. Moni tu-
lee joogaamaankin viikonlopun pikakurs-
sille - oppiakseen hidasta elämää, Suomen 
tunnetuin joogi, Petri Räisänen sanoo. 

– Asennot tehdään sulavasti ja jousta-
vasti, oman hengityksen tahtiin. Kun kes-
kittyy hengittämiseen ja liikkeisiin, elämän 
näkee kirkkaammin. Selkeys antaa aikaa 
tehdä asioita uudella tavalla. Keho puh-
distuu ja mieli kirkastuu, mutta muutos 
vie vuosia, Räisänen selittää. 

– Elämässä ei ehdi tehdä montaa asiaa  
täydellisesti. Jos haluaa hidastaa, on mal-
tettava karsia ja valita. Sitä jooga juuri on: 
kiintopisteen valitsemista ja mielen kes-
kittämistä.

Räisänen on kansainvälisesti kysytty 
joogaopettaja, joka viettää suuren osan 
ajastaan kursseilla eri puolilla maailmaa. 
Kesäisin hän vetää joogaleirejä Suomes-
sa. Räisäsen perustama Helsingin Astan-
ga Joogakoulu esittäytyy vuosittain Ter-
veysmessuilla. 

Hiljaisuuden houkutus
– Miksi vetää itsensä piippuun ja sitten 
kerätä sirpaleet kasaan burn out –lomal-
la, kysyy työyhteisökouluttaja Ari Tikka.  
– Ihmiset ovat menettämässä luottamuk-
sensa työn jatkuvaan tehostamiseen. 
Downshifting houkuttelee.

Tikalle itselleen zazen eli päivittäinen 
zen-istumameditaatio on keino katkaista 
kiire. Hän vertaa zen-istuntaa harjoitukse-
na lenkkeilyyn. 

– Kuka tahansa pystyy istumaan. Vain 
säännöllinen harjoitus vaikuttaa. Zazenia 

harjoitetaan istuen joko risti-istunnassa 
tai tyynyjen päällä polvillaan. Olennaista 
on liikkumattomuus, hiljaisuus ja läsnä-
olo. Terveysmessuilla Helsinki Zen Cente-
rin zen-ohjaajat esittelevät istumameditaa-
tiota ja Tikka kertoo zenistä hidastamisme-
netelmänä. 

– Zen auttaa valitsemaan ja näkemään 
selvemmin. Kun mieli keskittyy olennai-
seen, saa yllättäen vähemmällä ajalla 
enemmän merkityksellistä aikaan Tikka, 
tiivistää zenin idean.

Hitaus ei syö tehokkuutta
– Suomalaiset ovat slow life -edelläkävi-
jöitä. Esimerkiksi Saksassa sapattivapais-
ta vasta haikaillaan. Hitaus on hyväksi ter-
veydelle. On hienoa, että asia on esillä 
Terveysmessuilla, sanoo mindfulness-kou-
luttaja Leena Pennanen. 

Terveysmessuilla Pennanen esittelee 
mindfulness-menetelmää stressinhallin-
taan, masennuksen ehkäisyyn, elämän 
muutosvoimana ja itsensä hyväksymisen 
menetelmänä.

– Useimmat eivät osaa elää tässä het-
kessä. Elämme joko menneessä tai tulevas-
sa, ja hosumisemme saattaa jopa näyttää 
tehokkaalta, mutta tulosta ei vain tule.

– Keho on viisas. Kun sitä vain kuuntelee, 
se kertoo, mitä se tarvitsee. Mindfulness an-
taa tähän korvat. Hyväksyvä tietoinen läsnä-
olo sisältää koko tämän hetken. Kun elää täs-
sä ja nyt, syntyy uusia oivalluksia, Pennanen 
lupaa ja vakuuttaa, ettei hidastaminen ei lyö 
korvalle edes työn tehostamispyrkimyksiä.

– Vain levännyt, itsensä ja voimiensa 
kanssa tasapainossa oleva ihminen voi an-
taa työpaikalla parhaansa. Ja mitä useam-
pi työpaikan kahvihuoneessa vaatii hidas-
tamista, sitä normaalimpi ja hyväksytympi 
asia siitä tulee.

Kun stressi kasvaa ja uupumus uhkaa, on käännettävä 
kurssia hitaammalle. Yhdellä ratkaisu on sapattivuosi, 
toisella uranvaihto, kolmas leppoistaa muuten vain. 

Kasvokkain verkossa www.finnexpo.fi

Pitäisikö hidastaa?

Tulo-ohjeet

Puheenvuorot

Näytteilleasettajatapaamiset

Ennakkorekisteröinti

Seminaariohjelmat

Työnäytökset Astangajoogi Petri Räsänen opastaa 
joogan saloihin.
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