Pakanalliset syysmessut lehdistötiedote 2017

Tämänvuotisilla Pakanallisilla Syysmessuilla tavataan useita kotimaisia luennoitsijoita kahden päivän aikana.
Luennoimassa ja ohjelmaa tarjoamassa ovat M.A. Meretvuo, Miro Sarola, Katariina Krabbe, Asko Nummela,
Gabriela Aldana-Kekoni, Susanna Salo, Mia Asikainen, Julija Penkovskaja-Ilola, Santeri Ilola, Elokehrän Valendis,
Juha Jyrkäs sekä Radio Wyrdin ja Maailmanpuun live podcast.
Messujen tarkoitus on tuoda yleisölle tietoa kansanperinteistä, suomalaisuuden juurista sekä niiden kanssa käsi
kädessä kulkevista luonnonuskonnoista ja pakanallisuuden suuntauksista ja siitä, miten ne tulevat esille nykypäivänä. Messuilla voi osallistua työpajoihin, luentoihin sekä tutustua näytteilleasettajien tarjontaan heidän
osastoillaan.
Toimittaja, folkloristi, Lehto - suomen luonnonuskontojen yhdistys ry:n puheenjohtaja ja Seita lehden
päätoimittaja Katariina Krabbe kertoo Suomen luonnonuskonnoista luennollaan Shamanismia, noituutta
ja luontoyhteyttä - luonnonuskonnot nyky-Suomessa.
M.A. Meretvuo ja Miro Sarola luennoivat vähemmän tunnetuista henkisyyden suuntauksista kuten vasemman käden tantra, aghora, Kali Yuga, traditionaalinen satanismi, noituus ja luciferismi luennollaan Vasemman
käden polku idässä ja lännessä.
Gabriela Aldana-Kekoni, tanssitaiteilija, joogaopettaja, doula, kuupiirin/rumpupiirin vetäjä sekä parantaja
luennoi kuun ja kuukautisten kierron merkityksestä luennollaan Punainen kuupolku.
Ukon pakka on uusi Kalevalaisesta mystiikasta ja suomalaisesta kansanperinteestä inspiraation saanut tarot
korttipakka. Pakan tekijä Susanna Salo on perehtynyt suomalaiseen kansanperinteeseen, mytologioihin,
shamanismiin, tarot-kortteihin ja Kalevalaan vuosien ajan. Luennolla Susanna Salo esittelee Ukon pakkaa ja
kertoo sen syntyprosessista.
Luennoitsija Asko Nummela on Tähteläiset -lehden päätoimittaja ja kustantaja, sekä kosminen kontaktihenkilö, joka on perehtynyt tantran maailmaan sekä parisuhdekuvioihin. Askon luentojen aiheena ovat Tietoisen parisuhteen merkitys tässä ajassa sekä Maan nykyiset ja tulevat muutokset ja ketkä ovat auttajiamme
tässä ajassa.

Julija Penkovskaja-Ilola ja Santeri Ilola esittelevät Mahla ry:n eli suomalaisen perinnehoidon yhdistyksen
toimintaa ja tapoja ja kertovat havainnollistaen erilaisista kansanparannusmenetelmistä luennollaan Kansanparannusmenetelmät.
Mia Asikainen on Glastonburyssa Englannissa opiskellut Jumalattaren papitar, joka ylläpitää temppeliä
Savonlinnassa. Mia kertoo jumalataruskosta ja Jumalattaren Temppelistä, sen vuodenpyörästä ja erityispiirteistä luennollaan Jumalattaren Temppeli ja jumalatarusko.
Juha Jyrkäs on raumalaissyntyinen kirjailija-muusikko, joka kirjoittaa suomalais-ugrilaista sankarifantasiaa
ja soittaa äärimetallia sähkökanteleella. Luentonsa, Itämerensuomalaisista myyteistä miekaksi ja magiaksi,
aikana hän esittelee, kuinka fantasiaa ja kauhua voi kirjoittaa hyvin itämerensuomalaisen muinaisuskon ja
suomalais-ugrilaisen shamanismin pohjalta. Keikkansa aikana hän näyttää, kuinka sähkökanteleella käy
heavy metal!
Elokehrän Valendis kertoo visualisoinnista ja tekniikasta, jonka avulla opimme luomaan ympärillemme
rauhallisen ja turvallisen henkisen tilan, josta käsin kykenemme tarkastelemaan ympäristöämme ja tilannettamme provosoitumatta, neutraalisti ja hyväksyvästi. Tekniikka sopii kaikille, jotka haluavat oppia rentoutumaan ja rauhoittumaan kiireen keskellä sekä tarkastelemaan ympäristöään ja itseään hyväksyvämmin.
Luennon nimi on Rauhan paikka -visualisointimeditaatio.
Radio Wyrd vs. Maailmanpuu - Pakanalliset syysmessut
Kulttuurimme esoteerisiin pohjavirtoihin sukeltava Radio Wyrd ja joogaan ja maailmanviisausperinteisiin
keskittynyt Maailmanpuu yhdistävät Syysmessuilla voimansa pakanateemaista live-podcastia varten, joka
nauhoitetaan yleisön edessä.
Pakanallisuuden perimmäistä olemusta käsitellään Radio Wyrdin ja Maailmanpuun miehistön toimesta
muutaman asiaankuuluvan drinkin äärellä.
Aki Cederberg on helsinkiläinen kirjailija, matkailija ja muusikko. Konstantin Tuonihovi on vantaalainen
valokuvaaja ja taiteilija. Risto-Matti Salo on vantaalainen muusikko, absintisti ja graafikko. Jykä Varpio on
helsinkiläinen runoilija, bibliofiili ja cocktail-alkemisti. Matti Rautaniemi on espoolainen joogaan ja henkisyyteen keskittynyt tutkiva kirjoittaja. Miska Käppi on helsinkiläinen joogaopettaja.
Messut järjestetään tänä vuonna 23.-24.9. Paikkana toimii Kattilahalli, jonka avaraa tilaa koristavat kauniit
teemaan sopivat somisteet, Näkymättömän akatemian näyttelynurkkaus, sekä hallin keskelle sijoitetut
alttaripöydät. Jalkoja voi lepuuttaa sadonkorjuuteemaisessa kahvilassa ja kuivan kurkun kostuttaminen
onnistuu parvelle sijoitetussa anniskelutilassa.
Aukioloajat:
Pakanalliset syysmessut Helsingin Kattilahallissa lauantaina ja sunnuntaina 23.-24.9.2017
La 24.9. klo. 11.00 – 20.00
Su 25.9. klo. 11.00 – 18.00
Lisätiedot:
http://pakanallisetmessut.fi/
https://www.facebook.com/pakanalliset.syysmessut/
Yhteystiedot:
Viljami Sjöblom 050 363 2889 (17-21), info@pakanallisetmessut.fi - Elina Sjöblom 046 564 7262, info@pakanallisetmessut.fi

