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Anita Lintula anita.lintula@gmail.com 456503795 www.jalavala.fi Yhteiskuntatieteiden maisteri Lisääntyvässä määrin
Fasilitointi ja ryhmäprosessien vetäminen,
Vuorovaikutustaidot, Elämäntaidot

Rakentava vuorovaikutus (pohjautuu non-
violent communication menetelmään) sekä
Kosketusta arkeen -työpajat, ks.
www.jalavala.fi Suomi, Englanti

Annika Pukari pukari.annika@gmail.com 505628977 Yhteisöpedagogi (AMK)

Leirikoulu, seikkailukasvatus,
kansainvälinen nuorisotyö,
nuorisoprojektit, työpajat

Luonnonmateriaaliosaaminen, perinnetaidot,
Kierrätys, uusiokäyttö, korjaaminen,
tuunaaminen, Päätöksentekomenetelmät,
Vuorovaikutustaidot, Elämäntaidot, Terveys,
Itseilmaisu, leikit ja pelit, Luontoyhteys,
erätaidot, Uskonnot, filosofia,
Hankesuunnittelu ja -hallinto sekä
hakemukset, Kansalaisvaikuttaminen

Olen seikkailukasvatukseen ja monikulttuurisiin
toimintoihin erikoistunut yhteisöpedagogi.
Vahvuuksiani ovat luontotoiminnot,
luontoyhteyden vahvistaminen, kommunikointi-
ja ongelmanratkaisutaidot, tunnetaidot. Suomi, Englanti

Erkka Kulmala erkka.kulmala@gmail.com 407069668 www.erkkakulmala.info Energiatekniikan insinööri Kohtalainen

Uusiutuvat energiamuodot, Kierrätys,
uusiokäyttö, korjaaminen, tuunaaminen,
Päätöksentekomenetelmät, Fasilitointi ja
ryhmäprosessien vetäminen,
Vuorovaikutustaidot, Elämäntaidot, Talous
kuten vaihtotalous, aikapankit,
vapaaehtoisohjelmat, "vihreä" liiketoiminta,
Viestintä, tietotekniikka, Yhteisöasuminen

Olen kokenut kouluttamaan 12V
aurinkoenergia-järjestelmiä. Minulla on
kokemusta yhteisöjen perustamisesta.
Hallitsen liiketoiminnan periaatteet, myynnin ja
myyntijohtamisen. Lisäksi osaan auttaa yrittäjiä
ja muita toimijoita etsimään toiminnan
tärkeimmät edut ja viestimään näistä
asiakkaille. Suomi, Englanti

Gaye Amus gayeamus@gmail.com 403588814
www.learninginnature.or
g Ympäristökasvatus Kurssimuotoisen koulutus

Permakulttuuri, Fasilitointi ja ryhmäprosessien
vetäminen, Lasten hyvinvointi, Luontoyhteys,
erätaidot, Monikulttuurisuus, erityishuomiota
tarvitsevat ryhmät (yhteisöissä), Opettajille ja
kasvattajille suunnattu "Outdoor learning"

www.learninginnature.org
www.childreninpermaculture.com Suomi, Englanti, Turkki

Harri Vajaste harrivajaste@hotmail.com
Päivitettävissä
(kotosivu.com)

Sosionomi (Tre yliopisto),
psykologia, kasvatustiede

Ammatillisissa
kurssikeskuksissa muutamia
kuukausia

Fasilitointi ja ryhmäprosessien vetäminen,
Lasten hyvinvointi, Hankesuunnittelu ja -
hallinto sekä hakemukset

Konsulttina erityistä kokemusta
hankesuunnittelusta ja kvalitatiivisesta
tutkimuksesta Suomi

Henri Lokki Henri.lokki@gmail.com 451680982 Www.innoste.fi Filosofi (vtm)

4v sivutoimista luennointia,
asiantuntijuustehtäviä sekä
lyhytkoukutusten järjestämistä.

Ekorakentaminen, Fasilitointi ja
ryhmäprosessien vetäminen,
Vuorovaikutustaidot, Elämäntaidot, Uskonnot,
filosofia

Innoste akatemia kouluttaa tietoisuus- ja
vuorovaikutustaitoja, ajattelun  johtamista sekä
ajankäytönhallintaa.

Suomi, Englanti

Henry Björklid Henry.Finland@gmail.com

http://provillage.wordpre
ss.com
innoperma.weebly.com kokeellinen elämä vähäinen

Permakulttuuri, Kansalaisvaikuttaminen,
Viestintä, tietotekniikka

Välimatka tekee varsinaisen kouluttamisen
vaikeaksi - kirjallisesti käy Suomi, Ruotsi, Englanti

Huck Middeke Huck.middeke@gmail.com 443566663 Nordicbynature.net

Wilderness guide, Action and
logistics coordinator
(Greenpeace), studied
ethnology at university

Climbing-, boating- and
scouting trainings within
Greenpeace for over 10 years,
nature awareness trainings,
sustainability camp school,
trainer for youth in
action/Erasmus+, survival
trainings, ...

Luonnonmateriaaliosaaminen, perinnetaidot,
Kierrätys, uusiokäyttö, korjaaminen,
tuunaaminen, Elämäntaidot, Itseilmaisu, leikit
ja pelit, Luontoyhteys, erätaidot, Uskonnot,
filosofia, Monikulttuurisuus, erityishuomiota
tarvitsevat ryhmät (yhteisöissä), Talous kuten
vaihtotalous, aikapankit, vapaaehtoisohjelmat,
"vihreä" liiketoiminta, Kansalaisvaikuttaminen

Moi focus is on nature awareness and
sustainability education. I am preparing to
facilitate rites of passage into adulthood witchin
the natural transition project (initiation camps).
I prefer working with young adults. Suomi, Englanti

Joel Nokelainen
joel.nokelainen@vuolukoulu.c
om 050 5984651 www.vuolukoulu.com

Taideteollinen
korkeakoulu/Valokuvaus

Opettanut Valokuvausta
Helsingin Suomalaisessa
Työväenopistossa 1978-1986
sekä Puutyön Ohjaajana
vuodesta 1991-2011 eri
kouluissa(Helsingin
kaupunki/Solakallionkoulu.
Ristola-yhteisö.Sylvia-
koti.Sammatin
kyläkoulu.Marjattakoulu. Lisäksi
opettanut Vuolukoulun
merkeissä Snellman
korkeakoulussa. pitänyt
kursseja Karjaliiton kanssa
yhteistyössä.sekä Taito.ry
kanssa kuin myös muiden
tahojen kanssa vuodesta 1991-
2016. Esiintymis vuolua
vuodesta 1978-2016

Luonnonmateriaaliosaaminen, perinnetaidot,
Itseilmaisu, leikit ja pelit

Vuolukoulun toiminta perustuu
kansanperinteen jakamiseen Puukolla
vuolemisen kulttuuri on eräs käsityöläisyyden
muoto jota olen tehnyt jo 50-vuotta. Samalla
rikastuu mielikuvitus luonnonmateriaalien
muotojen, sekä kasvuprosessien kohtaamisen
seurauksena antaen uusia elämänsisältöjä
esineiden muodossa. Suomi, Englanti

http://www.jalavala.fi
http://www.erkkakulmala.info
http://www.learninginnature.org
http://www.learninginnature.org
http://Www.innoste.fi
http://Nordicbynature.net
http://www.vuolukoulu.com
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Joel Rosenberg joel@iki.fi 050 565 8793 www.satokartta.net

Taiteen maisteri (Aalto-
yliopisto/Environmental Art),
Medianomi (Valokuvataide),
Erä- ja luonto-opas
(Ammattitutkinto)

Aalto-yliopisto tuntiopettaja
2010-> kahdeksan vähintään
40 tunnin kurssikokonaisuutta
jotka on toteutettu pääosin
ulkona (leirit ja
kaupunkiretkeily). Otavan
opisto, permakulttuurin
viikonloppu johdantokurssit
2012-> 10kpl. Helsingin
työväenopisto, tuntiopettaja
2010-> luontoaiheisia
lyhytkursseja ja opastuksia
vuosittain. Lisäksi luentoja eri
paikoissa muutamia kymmeniä
2009-> aiheista kaupunkiviljely,
syötävä metsäpuutarha,
permakulttuuri, retkeily...

Permakulttuuri, Ruoantuotanto ja jalostus/
säilytys, Kaupunkiviljely, Keräilytalous
(villivihannekset, sienet, marjat yms.),
Elämäntaidot, Luontoyhteys, erätaidot,
Piiritanssit

Moniaistista luontokokemusta kehittävät lyhyet
luontoretket kaupunkiympäristössä.
Eräleirimäiset offline-retriitit laavuilla, teltoissa,
kylmissä mökeissä, jurtissa majoittuen.
Ruoantuotanto: ruokaatuottavat puut ja
pensaat sekä monivuotiset vihannekset
erityisesti.

Suomi, Englanti

Kaarne
Karjalainen

kaarne.karjalainen@gmail.co
m 409626599 FM, erä- ja luonto-opas, PDC

Pienimuotoista kurssitoimintaa
(permakulttuuri, shamanismi),
talkoilua eri aiheiden tiimoilta,
tekemällä oppimista ja yhdessä
kouluttautumista.

Permakulttuuri, Ruoantuotanto ja jalostus/
säilytys, Keräilytalous (villivihannekset, sienet,
marjat yms.), Elämäntaidot, Luontoyhteys,
erätaidot

Suomalais-ugrilainen
luontoviisaus/shamanismi, erilaiset
luontoyhteysharjoitteet ja Metsämieli-
menetelmä ovat osaamiseni ydintä. Suomi, Englanti

Kalevi Lehtonen kalevileht@gmail.com 358407574243 www.vedakeskus.fi

Ayurveda konsulyti ja
kouluttaja. VedaPulse
asiantuntija.

Satoja kursseja ja koulutus
matkojen järjestäjä. Yli 10000
kukkaterapiassa konsultointia ja
yli 1000 Ayurveda kurssilaisten
koulutuksessa.

Uusiutuvat energiamuodot,
Luonnonmateriaaliosaaminen, perinnetaidot,
Päätöksentekomenetelmät, Elämäntaidot,
Terveys, Talous kuten vaihtotalous,
aikapankit, vapaaehtoisohjelmat, "vihreä"
liiketoiminta, Intialainen lääketiede Ayurveda hoidot ja konsultointi

Suomi, Englanti,
Espanja

Maria Dorff maria.dorff@gmail.com 443736277 KM
11 v omavaraisviljelyä,
tekstiilitöitä

Ruoantuotanto ja jalostus/ säilytys,
Keräilytalous (villivihannekset, sienet, marjat
yms.), Luonnonmateriaaliosaaminen,
perinnetaidot, Kierrätys, uusiokäyttö,
korjaaminen, tuunaaminen

Omavaraistalouteen perustuva
kokonaisvaltainen puutarhaviljely sekä villan
käsittely (kehrääminen, huovutus). Suomi, Englanti

Päivikki Telenius paivikki.telenius@gmail.com 445194322

Yo, luonnonttieteiden
kandidaatti, peruskoulun
lehtori, vapaaehtoistoiminnan
kouluttaja

Vapaaehtoistoimijoiden
koulutusta 80-luvulta
eläköitymiseen 2008 koko
Suomessa NRK:ssa ja Vantaan
vapaaehtoistoimessa, aitä
ennen matemaattisten aineiden
opettajana yläasteella 60-70
luvulla mm.
kokeiluperuskouluissa

Kaupunkiviljely, Keräilytalous
(villivihannekset, sienet, marjat yms.),
Ravinnekierto (kompostit, jätehuolto,
kompostivessat), Uusiutuvat energiamuodot,
Luonnonmateriaaliosaaminen, perinnetaidot,
Kierrätys, uusiokäyttö, korjaaminen,
tuunaaminen, Fasilitointi ja ryhmäprosessien
vetäminen, Vuorovaikutustaidot,
Elämäntaidot, Itseilmaisu, leikit ja pelit,
Uskonnot, filosofia, Talous kuten vaihtotalous,
aikapankit, vapaaehtoisohjelmat, "vihreä"
liiketoiminta, Kansalaisvaikuttaminen,
Rakkaus kaikkeen Voimavarojen aktivointi Suomi

Pauliina Helle pauliina.helle@gmail.com 407773869 Taidekasvattaja (MA), eräopas

Opettajantyöt lasten, nuorten ja
aikuisten parissa kouluissa
sekä vapaan sivistystyön
puolella. Lukuisien kesäleirien
ja leirikoulujen ohjaaminen;
yhteisöllisten tapahtumien
organisoiminen ja
isännöiminen; lyhytkurssien ja
työpajojen järjestäminen ja
ohjaaminen itsenäisenä
toimijana sekä eri yhdistysten
edustajana. Myös monikielinen
ja -kulttuurinen työkokemus niin
Suomessa kuin ulkomailla.

Kierrätys, uusiokäyttö, korjaaminen,
tuunaaminen, Päätöksentekomenetelmät,
Fasilitointi ja ryhmäprosessien vetäminen,
Vuorovaikutustaidot, Lasten hyvinvointi,
Itseilmaisu, leikit ja pelit, Luontoyhteys,
erätaidot, Monikulttuurisuus, erityishuomiota
tarvitsevat ryhmät (yhteisöissä), taidetoiminta,
pedagoginen suunnittelu

Monipuolisten koulutuskokonaisuuksien
suunnitteleminen tarvitsijan tarpeiden
mukaisesti. Erityisesti koulutusten
kokonaisprosessien organisoiminen
pedagogista ajattelua hyödyntäen ja
osallistavuutta korostaen. Suomi, Englanti, espanja

Santtu Merjanaho santtu.merjanaho@gmail.com ***

Psykologi, PsM,
aineenopettaja,
organisaatiodynamiikka

Psykologi, PsM,
aineenopettaja,
organisaatiodynamiikka

Päätoiminen lehtori (5 v
kokemus); erillisiä
koulutustilaisuuksia Luontoyhteys, erätaidot, Ekopsykologia ***

Suomi, Englanti,
Espanja

http://www.satokartta.net
http://www.vedakeskus.fi
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Selma Eliisa Kilpi selma.kilpi@gmail.com 358407172997
FM, yleinen kirjallisuustiede,
toimittaja

Runonlaulumeditaatiotyöpajoja,
kansalaisopiston
tuntiopettajana omavaraisen
elämäntaidon ITE-
viikonloppukursseja sekä
capoieiran alkeet.
Mediakasvatustyötä
paikallislehden päätoimittajana
Joroisten Lehdessä 1998-2007
sekä yläkoulun kerhon
ohjaajana Ähtärissä 2015-16.

runonlaulumeditaatio, omavaraisuustaidot,
villiyrtit, hapattminen, mediakasvatus
tulevaisuudessa myös sosiokraattista
päätöksentekomenetelmää

Palveluvalikoimaani kuuluvat myös tarinapiirit
sekä muinaiskaraoke ja muut interaktiiviset
laulutapahtumat Suomi, Englanti

Sudhir Karki friendlysudhir@yahoo.com 440335674 Ympäristötiede (Maisteri)

Opettanut Turun kansainvälinen
ala aste koululaisille
puutarhanhoito perusteet.

Permakulttuuri, Kaupunkiviljely, Yhdistys,
osuuskunta yms organisaatiomallit

Permakulttuuri lapsille, Koulupuutarha
suunnitelu Suomi, Englanti

Suvi-Kristiina
Pääkkönen suvisuvetar@hotmail.com 041-5058335

Lasten ja nuorten
erityisohjaajakoulutus,
Snellman korkeakoulun
varhaiskasvattaja
pedagogilinja. Suomen
taolainen kiinalaisen
lääketieteen NEIJING koulu:
akupunktioterapeutti

Frantsilan koulutuskeskus,
Sastamalan opisto, Joogakoulu
Shanti. Olen ollut yrittäjänä Tmi
Suvetar, Eko-puoti Al-Iksir ky,
Luomuttaret Hera&Demeter Oy:
toimitusjohtajana.

Elämäntaidot, Terveys, Monikulttuurisuus,
erityishuomiota tarvitsevat ryhmät
(yhteisöissä), ruoanlaitto avotulellakin

Leiritoimintaa lapsille ja erityisryhmille.
Saunahoidot,turve-suolahieronnat ja
hoitomaailma yrtein yms.Ruoanlaitto avotulella
isoille ryhmille villivihanneksin. Suomi, Englanti

Tanja Korvenmaa tanja.korvenmaa@gmail.com 358442974584 Kohtuullisesti.

Permakulttuuri, Yhdistys, osuuskunta yms
organisaatiomallit,
Päätöksentekomenetelmät, Fasilitointi ja
ryhmäprosessien vetäminen, Talous kuten
vaihtotalous, aikapankit, vapaaehtoisohjelmat,
"vihreä" liiketoiminta

Permakulttuurin perusteet, Sosiokratia, Piiri,
Open Space Technology ym.
itseorganisoituvan yhteisön sosiaaliset
teknologiat Suomi, Englanti

Tuomas
Ollikainen

tuomasollikainen@hotmail.co
m 453595668

Kuvanveisto,
ekorakentaminen,
kulttuuriantropologia

Olen pitänyt työpajoja eri
aiheista eri ikäisille ihmisille.
Olen opettanut kuvataidetta
opisto-, ja korkeakoulutasolla.

Ravinnekierto (kompostit, jätehuolto,
kompostivessat), Ekorakentaminen,
Luonnonmateriaaliosaaminen, perinnetaidot,
Fasilitointi ja ryhmäprosessien vetäminen,
Yhteisötaide

Voin pitää työpajoja ekorakentamisesta (mm.
savi, olki, hiekkasäkki) tai toimivan
kompostivessan toteuttamisesta. Voin auttaa
ekorakennuksen suunnittelussa ja
rakentamisesta. Voin jakaa puutietoutta. Voin
pitää yhteisöille työpajan, jossa rakennetaan
yhteisön alueelle taideteos, jonka tekoprosessi
vahvistaa ja kehittää yhteisön identiteettiä. Suomi, Englanti

Anna Yrjönen kappyramanty@gmail.com 440391353
Teol. kand, luontoyrittäjä, EDE,
PDC

Hapatuskursseja, muutamia
viikkoja luonnonmateriaalien
käsittelyn opetusta

Keräilytalous (villivihannekset, sienet, marjat
yms.), Luonnonmateriaaliosaaminen,
perinnetaidot

Sienten ja villiyrttien kerääminen ja
jatkojalostus. Perinteinen säilöminen, hapatus.
Luonnonmateriaalien kuten villan, nokkosen ja
pellavan käsittely ja kehräys. Suomi, Englanti

christian lankinen christian.lankinen@gmail.com 415443970 nordicfungi.space Metsätalousinsinööri, PDC
Sientenviljely työpaja,
kansalaisjärjestö

Permakulttuuri, Ruoantuotanto ja jalostus/
säilytys, Terveys, Talous kuten vaihtotalous,
aikapankit, vapaaehtoisohjelmat, "vihreä"
liiketoiminta, Resursiipohjainen talous,
Copiosis

Sientenviljelykurssi, Copiosis yhteiskuntamallin
esittelyä, Rights Of Nature Finland esitys

Suomi, Ruotsi, Englanti,
saksa

Marika Lohi marika.lohi@ehtaraha.fi 050 357 4661 www.ehtaraha.fi taloushallinto
taloushallinnon koulutusta 5
vuodelta

Yhdistys, osuuskunta yms organisaatiomallit,
Talous kuten vaihtotalous, aikapankit,
vapaaehtoisohjelmat, "vihreä" liiketoiminta,
Hankesuunnittelu ja -hallinto sekä
hakemukset, Kansalaisvaikuttaminen

rahoitus ja talous kiinnostavat, osallistavat
menetelmät Suomi, Englanti

Johanna
Kerovuori

kerovuoren.johanna@gmail.c
om 400579969 yhteisoasuminen.fi arkkitehti EDE, permakulttuuridiplomi,

Fasilitointi ja ryhmäprosessien vetäminen,
Monikulttuurisuus, erityishuomiota tarvitsevat
ryhmät (yhteisöissä) x Suomi

Inka Hell inka.hell@gmail.com 405921125 ihala.me Medianomi

Fasilitointi (kurssit, retriitit,
tapahtumat), työpajat,
ryhmäprosessit

Fasilitointi ja ryhmäprosessien vetäminen,
Vuorovaikutustaidot, Elämäntaidot,
Luontoyhteys, erätaidot, Monikulttuurisuus,
erityishuomiota tarvitsevat ryhmät
(yhteisöissä)

Minua kiinnostaa ihmisten yhteentuominen,
itsensä, muiden ja luonnon kanssa - sekä
turvallisen tilan luominen, jossa voin olla
tukena ja fasilitoida yksilö- ja ryhmäprosesseja. Suomi, Englanti

http://www.ehtaraha.fi
http://yhteisoasuminen.fi
http://ihala.me

