tava hänen luoksensa korkeimpien voimien johdattelemana, mutta hän ei itse
enää etsi.
Korkeimmat voimat toimivat saamansa pyynnön mukaan. Mervi tapaa Hans
Lövin työpaikkansa kutsuilla, jonka jälkeen heistä tulee erottamattomat. Hans
koki jo ensitapaamisessa, että heillä oli
jokin erityinen tehtävä yhdessä. Asia
selvisi heille muutamassa viikossa: oma
esoteerinen kirjakauppa!

Oikeassa paikassa
oikeaan aikaan
Era Nova on Helsingissä toimiva suuri ja
monipuolinen esoteerinen kirjakauppa. Se
on toiminut 32 vuotta sitoutumattomana,
puolueettomana ja vapaana yksityisenä
yrityksenä. Yritystä johtaa Mervi Löv, joka
haluaa kuunnella asiakkaiden tarpeita ja
tarjota heille kohtaamispaikan.

Teksti ja kuvat: Jaana Simonen

Ulkona on aurinkoinen kevätsää. Kevään energia on läsnä myös Era Novassa. Liikkeen takaosassa oululainen Erika Juusola on aloittamassa kurssia, joka
pidetään Era Novan Salissa. Kurssilaiset
tapaavat toisiaan ja vaihtavat kuulumisia halausten kera. Kello kilahtelee asiakkaiden kulkiessa ovesta sisään ja ulos.
Paikan tunnelma pysyy rauhallisena vilinästä huolimatta.
Era Nova on kirjakauppa, joka on
syntynyt yrittäjien omasta elämänkokemuksesta, maailmankatsomuksesta ja
keskinäisestä rakkaudesta. Mervi kertoo
olleensa nuoruudessaan pitkiä aikoja sairaalassa. Näiden sairaalajaksojen aikana
hän tutustuu askarteluterapiaan, ja saa
tästä tekemisestä voimaa ja hyvänolon
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tunteen. Nämä kokemukset vaikuttavat
myös ammatinvalintaan ja koulutuksensa jälkeen hän toimii ammatissaan työnohjaajana kuntouttamislaitoksessa muutaman vuoden.
Sitten on aika jatkaa kouluttautumista
seuraavan unelman, taideterapian eteen.
Alkavat opinnot Helsingin yliopiston iltakursseilla, Vapaassa taidekoulussa sekä
avustajana taideterapiaryhmässä. Tähtäimessä ovat kuvaamataidon opettajan opinnot, joista pääsisi lisäopinnoin
erikoistumaan taideterapiaan. Kesällä 1981 Mervi lähtee Tukholmaan töihin tienatakseen rahaa opiskelua varten.
Hän on 28-vuotias. Jo ennen matkaansa
hän on tehnyt päätöksen: jos hänen elämäänsä kuuluu mies, niin miehen on tul-

Yritysidean eteen tehdään
töitä
Liikeideaa mietitään ja kehitellään parin
vuoden ajan Tukholmassa. Hans ehdottaa, että liike perustettaisiin Helsinkiin,
koska "siellä sitä tarvitaan." Hans on aina ollut töissä kirjakaupoissa, josta työstä hänelle on kertynyt ammattitaitoa liiketaloudesta ja yritystoiminnasta.
Liikkeen perustamista ja toimintaidean hahmottelemista auttaa Tukholmassa
oleva kansainvälinen tuttava- ja ystäväpiiri. Se on tärkeä voimavara, joka toimii edelleen.
Era Nova aloittaa toimintansa elokuussa 1983. Mervi kertoo, että yrityksen nimi ja logo syntyvät laivamatkan
aikana Helsingistä Tukholmaan, oranssikantiseen kalenteriin hän kirjoittaa nimen Era Nova ja piirtää sen alle siivekkään egyptiläisen auringon. Tässä se on!
Era Nova on latinaa ja tarkoittaa uutta
aikakautta. Nimi kuvaa hyvin yrityksen
toimintaperiaatetta: tuoda Helsinkiin sitä, mikä maailmalla on uutta. Uuden ajan
tunnusmerkkejä ovat vapaus ja vastuu.
Ihmisen on otettava selvää asioista, ajateltava itsenäisesti ja valittava oma tiensä. Siihen sisältyy myös henkilökohtainen vastuu omista valinnoistaan.
Uuden ajan tunnusmerkit ovat tärkeä
osa Era Novan toimintakulttuuria. Mervi kertoo, että he eivät tiedä asiakkaidensa todellisia tarpeita. He eivät voi ohjata
kenenkään valintoja. Kirjakaupan tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia, joista
asiakkaat voivat valita. Ihmisten on itse
avattava ne kirjat, jotka ovat heitä varten.
Mervi muistelee, että yrityksen alkuaikoina he saavat paljon julkisuutta lehdistössä, radiossa ja televisiossa. Media
olettaa heidän olevan asiantuntijoita,
joilta löytyy vastaus New Age -suuntauksen kaikkiin muotoihin ja filosofiaan.

Mervi joutuu kerta toisensa jälkeen painottamaan, että he myyvät kirjoja, joiden avulla ihmiset voivat laajentaa omaa
maailmankuvaansa ja ajatteluaan, eivätkä he ole ketään vastaan tai käännyttämässä ketään.

Ihmeiden Oppikurssi on
nimensä mukainen
Era Novan toiminta laajenee 1990-luvulla kirjojen kustantamiseen. Kustannustoiminta on erotettu omaksi yhtiökseen,
Era Nova Publishing Oy. Kustannustoiminta lähtee liikkeelle Elina Hytösen
aloitteesta. Elina on kiinalaisen lääketieteen terapeutti ja opettaja. Elina tulee
Era Novaan ja ehdottaa, että hän kääntää
upean Louise L. Hayn self-healing -kasetin ja hän voi sen myös puhua nauhalle,
mutta kustantakaa te tuo nauha!
Kirjakustantamon ensimmäinen tuote on siis tuo Minä paranen -kasetti, jota

myydään huikeat 10 000 kappaletta ympäri Suomea. Ensimmäisenä kirjana painetaan Louise L. Hayn teos Parantavat
ajatukset ja sen jälkeen Louisen pääteos
Muuta ajatuksesi, muutat elämäsi. Tästä
teoksesta tuli klassikko, sillä tänä vuonna siitä ilmestyi jo 13. painos.
Era Nova toimii kustantajana myös
Ihmeiden Oppikurssille. Yhteistyö alkoi
kääntäjä Pirkko Pelkosen aloitteesta,
joskin Mervi Löv kertoo, että heitäkin
ruvettiin valmistamaan Ihmeiden Oppikurssia varten jo vuosia aikaisemmin.
Kyse ei ollut mistään sattumasta vaan elämänsuunnitelmasta.
Mervi alkaa nähdä merkillisiä unia,
jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin. Tähän valmistelujaksoon kuuluu myös perheen tekemä kauppa kesänviettopaikasta
Espoossa. Mervi tietää maakauppaa tehdessään, että se liittyy jollakin tavalla Ihmeiden Oppikurssiin.
Lövin pariskunta ottaa ison pankkilainan Ihmeiden Oppikurssin kustanta-

Era Novassa kirjat ja taide kuuluvat yhteen.
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mista varten. Pankkilainan panttina on
pari vuotta aikaisemmin hankittu kesänviettopaikka tontteineen. Mervi Lövin
tunne siitä, että kesänviettopaikka liittyy
Ihmeiden Oppikurssiin, toteutuu hyvin
konkreettisesti. Samalla kertaa se on esimerkki siitä, miten yksityisyrittäjä toimii
omalla riskillään.
Vaikka Ihmeiden Oppikurssi on tarkoin sopimuksilla säädelty teos, se on
kustantajan unelma. Kirjana se on viisas ja syvällinen. Teos, missä ei ole mitään turhaa. Teos, jossa ei ole ihmisen
omia ajatuksia. Se on kirja, jonka avulla
ihminen voi löytää oman sisäisen opastajansa. Kurssi, joka jokaisen on käytävä, ajan voi itse valita.
Koska Ihmeiden Oppikurssi on nimensä mukainen, niin millaisia ihmeitä se on tuonut Mervin omaan elämään?
Mervi katsoo minua ja alkaa kertoa urakasta, johon he joutuivat miehensä kanssa vuonna 2014. He olivat kantamassa
erittäin painavaa joustinpatjaa kellarikerroksesta viidenteen kerrokseen. Hissiin patja ei mahtunut ja kantourakka oli
heille liian raskas. Se tuntui mahdottomalta. Mervi ja Hans kantoivat jaksamisensa äärirajoilla ja pysähtyivät toiseen
kerrokseen väsyneinä, voimattomina ja
epätoivoisina. Suureksi hämmästyksekseen he huomasivat, aloittaessaan matkaa seuraavaan kerrokseen, että kolmas
kerros oli vaihtunut viidenneksi kerrokseksi! ”Ihme” oli tapahtunut ja kaksi kerrosta oli ”otettu välistä pois”. Mitään ”järkevää” selitystä asialle ei ole. Se on ja
pysyy ihmeenä.

Kohtaamispaikka, joka tarjoaa
mahdollisuuksia
Era Nova on säilyttänyt keskeisen toiminta-ajatuksensa, vaikka maailma ympärillä on muuttunut. Mervi haluaa olla avoin ja suvaitsevainen. Hän haluaa
kunnioittaa muiden ihmisten uskoa ja
näkemyksiä. Siksi hän haluaa kirjakaupan olevan kohtaamispaikka, joka antaa mahdollisuuksia kaiken uuden syntymiseen.
Vuonna 2013 kirjakaupan yhteyteen
avattiin Era Nova Sali. Siellä on sekä
maksuttomia että maksullisia tilaisuuksia. Salissa on tarjolla muun muassa
meditaatiota, kursseja, luentoja ja julkaisutilaisuuksia. Osa tilaisuuksista on
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englannin- tai ruotsinkielisiä. Salin toiminta noudattaa hyväksi havaittua liikkeen teemaa. Sali on tarkoitettu kaikille
ja sitä voi käyttää vapaasti. Mervi haluaa pitää salin tyyliltään pelkistettynä ja
neutraalina. Se on tila, johon kävijä luo
sisällön.
Media-alan, kaupankäynnin ja digitaalisuuden murros ovat näkyneet tämänkin yrityksen toiminnassa. Itsenäisten kirjakauppojen määrä on romahtanut
ja kansainväliset nettikaupat ovat vallanneet markkinoita. Era Novan kaltaiset
kirjakaupat eivät voi kilpailla kansainvälisten suuryritysten kanssa hinnoilla.
Mutta he voivat kilpailla läsnäololla, hen-

Kirjakauppiaan
omia kirjasuosikkeja
Kirjakauppiaalle esitettävä vakiokysymys on hänen omat suosikkikirjansa. Mervi kertoo, että hän
on juuri aloittanut Minä Olen lehdessä tietoisku-kirjapalstan. Tällä
palstalla hän on suositellut lukijoille tutustumista Anita Moorjanin kirjaan *Kuolema toi minulle
elämän, Basam Books 2013. Toinen kirja, jonka hän nostaa esiin,
on Adyashantin *Armoon lankeaminen. Oivalluksia kärsimyksen
päättymisestä, Basam Books 2013.
Mervin kirjasuosikkeihin kuuluvat
näiden lisäksi myös muun muassa Ristin Johanneksen Pimeä yö,
Kirjapaja 2004, Rinpoche Sogyalin Tiibetiläinen kirja elämästä ja
kuolemasta, Otava 2011 ja Lama
Anagavika Govindan *Valkeiden pilvien tie, matkakertomuksia
vapaasta Tiibetistä, Basam Books
2013, Gangaji’n Löydä sisäinen
loisteesi, Basam Books 2007 (sekä
kaikki Gangajin kirjat!) Yoganandan Joogin elämäkerta, Basam
Books 2011.
Kirjoista on saatavana ainoastaan
*-merkityt kirjat.

Kuvassa ovat vasemmalta oikealle Riitta
Lehtiniemi, Darren
Brittain ja Sinikka
Karihtala.

kilökohtaisella asiantuntemuksella ja laajalla tuotevalikoimalla, jossa on runsaasti
myös ruotsin- ja englanninkielistä kirjallisuutta.
Mervi kuvaa Era Novaa henkiseksi
kultakaivokseksi. Nyt yrittäjäpariskunta
on tullut uuteen elämänvaiheeseen. Hans
on jäänyt eläkkeelle terveydellisistä syistä
johtuen jo vuonna 2007, ja Mervi on ilmoittanut korkeimmalle voimalle oman
toiveensa eläkkeelle siirtymisestä ensi
vuoden aikana. Tällä hetkellä Mervi toivoisi löytävänsä yritykselle jatkajan, joka
kehittäisi kirjakaupan konseptia edelleen
ja veisi sen tulevaisuuteen.

Kiitospuhe Oulun yhdistyksen pitkäaikaiselle
puheenjohtajalle Sinikka Karihtalalle 25.2.2015
Teksti ja kuva: Kirsti Vasarmo

Hyvä Sinikka
Lupautuessani johtokunnalle pitämään
sinulle lyhyen ja napakan läksiäispuheen halusin sisällyttää siihen erityisesti sinua kuvaavia adjektiiveja, laatusanoja. Sellaisia positiivisia tuntemuksia, joita
olet saanut kanssakulkijoissasi aikaiseksi. Harvinaisen monta asiaa nousi esille ja
minulla on ilo saada kertoa niitä sinulle.
Olet lämminhenkinen ja hymysi valaisee kasvosi, se vetää luokseen. Sinä olet
tunnollinen, sitkeä ja työteliäs, periksiantamaton suomalainen sissi. Kun toisilta
on loppunut veto, sinä olet astunut auran
eteen ja vienyt sovittuun lopputulokseen.
Moni sinua kuvaileva korosti sinun
ahkeruuttasi, tarkkuuttasi rahankäytössä
ja kärsivällisyyttäsi, vaatimattomuuttasikin. Teet tosin välillä työtä omien voimiesi äärirajoille saakka. Sinut lähemmin
tuntevat tietävät sinun henkisyytesi ja
herkkävaistoisuutesi, mediaalisuutesi.
Minä puolestani tiedän sinut hyvin eläinrakkaaksi ja heikommista huolehtivaksi.
Se on erityisen arvostettava piirre.

Useampaa johtokuntalaista miellyttää
tapasi avata eri yleisötilaisuuksia. Niistä
välittyy herttaisuutta ja lämpöä, joka saa
vieraat viihtymään. Sinikka, olet näinä
toiminnan vuosinasi avannut kotisi ovet
melkoiselle joukolle meedioita ja muita vieraitamme niin ulkomailta kuin kotimaastakin. Olet antanut heille aikaasi,
yösijan ja maukkaan ruuan, olet antanut
heille antoisia keskusteluhetkiä, kuljettanut kaikkialle, mihin tehtävä vaan on
vaatinut.
Hyvä esimerkki vieraanvaraisuudestasi on juuri päättynyt Darren Brittainin, Oulun oman ottopojan, vierailu
täällä meillä. Darren todella viihtyy Oulun hengessä ja toivoo voivansa vierailla täällä jatkossakin. Hän mainitsi omana henkisenä toiveenaan, että Riitta ja
Sinikka, hänen kaksi "suomalaista ottoäitiään" ovat tuolloin mukana menossa.
Ikään kuin vahingossa käteeni osui
täällä salilla ennen viime lauantain workshopin alkua vuoden 1994 ensimmäinen
Henkinen kehitys -lehti. Siellä olevasta artikkelista "Oma huoneisto on kuin pieni
ihme" tuli tajuntaani se, että sinä Sinikka
olet tuolloin ollut rahastonhoitajana allekirjoittamassa yhdistyksemme ensim-

mäisen huoneiston asiakirjoja. Samassa
lehdessä sinun kerrotaan lahjoittaneen
yhdistyksellemme itse kutomasi, logolla
varustetun alttarivaatteen. Tätäkään asiaa et ole tuonut meille myöhemmin mukaan tulleille sen isommin esille.
Toisen kerran olitkin sitten vuonna
2011 puheenjohtajan ominaisuudessa
allekirjoittamassa tämän rakkaan Kristallisalimme ostoa.
Sinikka, kättesi jälki ja henkinen panoksesi ovat kulkeneet jo vuosikymmeniä yhdistyksemme toiminnassa mukana. Asiat, joita me pidämme itsestään
selvyyksinä ovat vaatineet työtä ja rohkeutta, pelotonta uskoa myös henkimaailman apuun ja ohjaukseen sekä
luottamusta yhteistyön voimaan yhdistyksessämme.
Me kiitämme Sinikka sinua sydämestämme yhdistykselle tekemästäsi arvokkaasta ja ansiokkaasta työtä.
Me toivomme sinun elämääsi iloa ja
terveyttä, rakkautta ja lämpimiä tuulia sekä ennen kaikkea hyvän henkimaailman, enkeleiden suojelusta.
Kiitos!
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