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Kuka? 
Kristiina on arkkitehti ja Suomen Fengshui ry:n 
puheenjohtaja sekä aivan ensimmäisiä Ekosäh-
kön asiakkaita. - Teen fengshui-konsultaatiotyötä 
kodeissa ja yrityksissä, suunnittelen fengshuin 
huomioon ottavia taloja sekä pidän paljon kurs-
seja ympäri Suomea. Olen kasvispainotteinen 
syöjä ja ekopainotteinen eläjä.

Miksi Ekosähkö?

Olen käyttänyt Ekosähköä kotonani vuodesta 
1998. Hankittuani seuraavana vuonna arkkitehti-
toimistolleni oman tilan oli itsestään selvää, että 
sinnekin tuli Ekosähkö.

Teen työtä vanhan kiinalaisen ympäristöopin pa-
rissa. Siinä ihmisen tarpeet ja luonnon lainalaisuu-
det pyritään sovittamaan yhteen mahdollisimman 
sopuisasti. Ekologinen ajattelu ja fengshui kulkevat 
siis luontevasti käsi kädessä.

Otan ekologian ja luonnonmukaisen raken-
tamisen aina esille jo peruskursseillani. Puhun 
myös sähköstä. Sähkö on fengshuin tuhatvuoti-
sesta näkökulmasta uusi keksintö. Se kuuluu kui-
tenkin nykyään oleellisesti elinympäristöömme. 
Niinpä sähkö- ja valaistussuunnittelu on myös 
tärkeä osa työtäni.

Ekologinen jalanjälkesi?

Asun yhden hengen taloudessa Helsingin keskus-
tassa Eerikinkadulla, ja työhuoneeni ja kurssitila-
ni  ovat naapurikorttelissa. Keskusta-asuminen 

mahdollis-
taa autot-
toman elä-
mäntavan. 
Autotto-
muus tyyn-
nyttää hieman kolkuttavaa ekolo-
gista omaatuntoani. Asiakaskäynnit, kurssit ja 
kongressit kun vaativat välillä myös lentämistä, 
kotimaassa ja ulkomailla.

Käytän energiansäästölamppuja siellä missä 
se on luontevaa. Työhuoneeni näyteikkunassa 
palavat valot tarkoituksella yöaikaan. Ne tuovat 
valoa myös jalkakäytävälle ja siten turvallisuutta 
ohi kulkeville.

Monesti poimin täysin uutta tai uuden verois-
ta sisustustavaraa kotini tai työhuoneeni roska-
katokselta, siistin ja kannan parin korttelin pää-
hän kierrätyskeskukseen. Laukussani kulkee aina 
ostoksia varten kangaskassi. Lajittelun myötä 
varsinaisiksi roskapusseikseni riittävät nykyään 
hedelmäpussit.

Minut on jo lapsesta opetettu valitsemaan ai-
kaa, kulutusta ja muokkausta kestäviä tuotteita. 
Huonekaluni ovat pääosin puuseppäisoisäni te-
kemät tai löydetyistä kunnostamani. Muotioikut 
maksavat. Korjaus ja huoltaminen tuovat säästöä. 
Tätä viestiä olen pyrkinyt välittämään myös asiak-
kailleni ja kurssilaisilleni. 
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Terveisin Ekosähkön viestintätiimi - Ulla Kirkkopelto, 
Johanna Sumala ja Markus Tykkyläinen

Hyödynnä Ekosähkö-materiaaleja!
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Ekoasiakkaamme

Ympäristöystävällinen Ekosähkö-valinta viestii, että 
välität huomisesta. Kerro ekologisesta energiava-
linnastasi ja vie vihreää viestiä eteenpäin. Voit tilata 
veloituksetta käyttöösi mm.

Ekosähkö-diplomin
Bannerin kotisivuillesi tai blogiisi
Tarroja vaikkapa postilaatikkoosi

Tilaa materiaalit puhelimitse 0800 9 2480 tai sähkö-
postilla info@ekosahko.fi.

Ekosähkön asiakkaana vuodesta 1998


