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Marita Pussinen: TAS meni messuille – kadun yli 

 

Vaatimattomin odotuksin ja lyhyellä varoitusajalla TAS nappasi kiinni Rajatiedon Yhteistyön kutsuun tulla 

mukaan Hengen ja Tiedon Messuille, jotka järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Tampereella. Apua meiltä 

kaivattiin erityisesti messuavustajien hankinnassa. Vastineeksi avusta saimme kivan ja tilavan paikan 

messuhallin nurkassa, jossa voimme rauhassa harjoittaa ”salatiedettämme”.  

Nahkeasta alustahuolimatta vapaaehtoisten listalle kerääntyi lopulta mukavasti nimiä. Seuran muuttoretki 

Tampere-taloon, toiselle puolelle Yliopistonkatua, sujui taloudellisesti ja mukavalla pikkuporukalla, ihan 

kertaheitolla. Valitettavasti organisaatio ei pystynyt osoittamaan ihan kaikille halukkaille järkevää tehtävää 

suunnitelluksi ajaksi ja hommassa oli hieman harjoittelun makua. Sesonkihetkien arviointi ja sopivan 

avustajamäärän saaminen paikalle, juuri silloin, oli haastavaa (karmea klisee!). Pääasia kuitenkin, että yleisö 

oli tyytyväistä ja kaikki sujui ulospäin kitkatta ja hyvin. 

Astrologian kuluttajien (ei niinkään harrastajien) iloksi järjestimme paikalle kaksi rauhallista tulkintapistettä. 

Ria Toivola, Elina Haapanen ja Tarja Enoranta tekivät halukkaille henkilökohtaisia tulkintoja minkä ehtivät, 

ja varauslistat täyttyivät odotetusti. Tällainen palvelu, aikaa varaamatta mutta kasvokkain, on harvinaista 

herkkua ”tulkinnan tarpeessa” oleville. Taisipa mukaan mahtua pari parisuhdetulkintaakin. Tulkittavat 

saivat mukaansa karttatulosteen Anjalta. 

 

Parasta messuantia olivat mukavat keskustelut astrologiasta kiinnostuneiden kanssa. Moni halusi tietää 

omasta kartastaan ja sen tekijöistä, tutun horoskooppi-aurinkomerkin lisäksi. Joku innostui ajatuksesta 

saada yksinäiselle itseopiskelulle kanssaharrastajien tukea ja apua. Uusia jäseniä saatiin useita, mikä olikin 

yksi tavoitteistamme. Mukava oli tavata myös vanhoja jäseniä, jotka kävivät osastolla moikkaamassa. 

Ahkerimmat rajatieteiden ystävät viihtyivät messuilla koko viikonlopun, tutustuen monenkirjavaan hoito- ja 

tietotarjontaan. 

Järjestäjän palaute meille oli positiivinen. TAS:n vapaaehtoisten apuun oltiin tyytyväisiä, eikä mitään 

hirveitä tapahtunut, jonot etenivät, kassat saatiin täsmäämään, kysyjille löytyi ohjeet jne. Ja mikä tärkeintä 

tulevaisuuden kannalta, tavoitellut esittelijä- ja yleisömäärät saavutettiin. Tila, Tampere-talon 

Sorsapuistosali, osoittautui toimivaksi ja messuhenkeen sopivaksi. Pienenä miinuksena kerrottakoon, että 



toisen kerroksen hoitohuoneet jäivät hieman pimentoon, ja kahvi- sekä ruokapaikat olivat etäällä tai 

hankalat löytää. 

Ennakkotietojen mukaan Tampere saanee Hengen ja Tiedon Messut myös 2014 keväällä. Epäilemättä 

Tampereen Astrologinen seura tulee niihin osallistumaan, nyt valmistautuneena ja kokemuksia 

ammentaneena. Näyttäytyminen ”alan” messuilla teki TAS:ia tunnetuksi, ja toivoakseni myös antoi sellaisen 

kuvan, että me harrastajat olemme ihan ”tolkun ihmisiä”. 

Vielä kerran annetaan ISO KIITOS messuosastollamme päivystäneille, osaston pystytyksessä auttaneille sekä 

ahkerille talkoolaisille messuorganisaatiossa! 

 


