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”Walking with Silence” 
 ”Suomi on hiljaisuuden maa, joka tuoksuu lämpiävälle saunalle ja suolle. Suomi on hentoa 

musiikkia joka syntyy kylmän järviveden hyväillessä rantakiviä. Suomi on vapaata tilaa ja 

rauhaa, muotoilua ja edelläkävijyyttä ”  ( De Leon & Nylund 2012) 

 

Maailmanlaajuisesti on tutkittu ja yleisesti hyväksytty tutkimusten tulokset siitä, että 

pienikin hetki metsässä rauhoitta, vähentää stressin oireita ja alentaa verenpainetta. Pieni 

hetki metsässä antaa uutta virtaa ja tuo iloa. 

”Silence, please” on suomen matkailun slogan maailmalle. Niinpä tartun matkailuelinkeinon 

haasteeseen ja tarjoan matkailijoille mahdollisuuden nauttia luonnosta ja hiljaisuudesta – 

kuulla hiljaisuuden.  

Idea on yksinkertainen; kutsun matkailijat kanssani metsään ja pienen alustuksen jälkeen 

pyydän, että kaikki kulkevat kanssani pienen metsäpolun hiljaa – luontoa kuunnellen. 

Mobiililaitteet pidetään piilossa ja keskitytään nauttimaan luonnosta kaikin aistein. 

Kävelykierroksen jälkeen keskustelemme kokemuksesta ja halukkaat voivat nyt ottaa kuvia 

muistoksi. Etukäteen sovittuna mukana kulkevat myös matkaeväät.  
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Silence -tuotteet: 

  

 “Walking with silcence” 

Kesto: sopimuken mukaan 30min- 2 horas 

Paikka: sopimuksen mukaan. Ehdotuksina Suomenlinna, Nuuksio, 

Keskuspuisto, Arabianranta, Hyvinkään Piilolammi. 

Hinta: alkaen 120€ -  

 

Hiljaisuuden työpajat ja retriitit 

Yhteistyökumppanini, italialainen Gabriel on tutkinut hiljaisuutta ja 

kirjoittanut siitä Pro Gradun Teatterikorkeakouluun. Hän on myös meditaatio-

ohjaaja ja järjestänyt monia hiljaisuuden retriittejä.  

Olemme pilotoineet hiljaisuuden työpajan, josta voimme tehdä toiveiden mukaisen 

1-3 tunnin version vaikkapa kokouksen tai tuotteistamis-työpajojen ohjelmaan.  

Hinta: tarpeiden mukaisesta palvelusta tarjous 

Työpajat 250-800€ pituuden mukaan. 
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”Silence, Sauna and Sibelius”  

Walking with Silence Tuusulanjärven maisemissa, Sibeliuksen jalanjäljissä. 

Istutaan Halosenniemen rannalla niin kuin Sibelius 1900-luvun alussa istui 

insipiraatiota hakiessaan. Vieraillaan Ainolassa ja saunotaan pehmeissä Krapin 

löylyissä. Tarinoidaan Sibeliuksesta ja Tuusulanjärven taiteilijayhteisöstä. 

Pyynnöstä ruokailut ja kuljetukset. 

Hinta määräytyy sovitun ohjelman mukaisesti.  

Toteutetaan yhteistyössä Ulla-Maija Rouhiaisen, Ainolan ja Tuusulanjärven 

oppaiden kanssa.  

 

  

 

Silence in local way 

Suomalaiset ovat tunnetusti hiljaista kansaa niin metsässä kuin julkisissa 

kulkuneuvoissakin. Kutsun lähinnä ulkomaisia vieraita kokemaan paikallisen 

hiljaisuuden. Kokemus alkaa Helsingin rautatieasemalta, jossa astutaan 

paikallisjunaan ja matkataan 50min matka Hyvinkäälle. Hyvinkäällä 

hiljaisuus syvenee Piilolammin metsäreitillä, joka toteutetaan ”Walking with 

Silence” – tuotteen mukaisesti. Lopuksi kutsun vieraat kotiini kahville tai 

kahvittelemme sään salliessa metsässä nuotion äärellä.  

Tarjolla pienryhmille tilauksesta.  

Hinta määräytyy tarkennetun palvelukokonaisuuden mukaan.  

 


