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Bio
Jaakko Halmetoja
Hyvinvointi- ja ravintoasiantuntija, biohakkeri
Jaakko Halmetoja on hyvinvointi- ja ravintoasiantuntija sekä tietokirjailija, joka tunnetaan
superruoka- ja biohakkerointi-ilmiöiden pioneerina sekä kotimaisten villiruokien popularisoijana.
Viimeisen vuosikymmenen aikana Halmetoja on kansantajuistanut säännöllisten mediaesiintymisten
sekä noin 100:n vuosittaisen yleisöluennon kautta lukuisten eri raaka-aineiden sekä
teveystekonologioiden hyötyjä ja uniikkeja käyttötapoja. Halmetoja on toiminut neuvonantajana
useille sekä suomalaisille että kansainvälisille terveysalan kasvuyrityksille ja työskentelee tällä
hetkellä kehitysjohtajana Rawmance Oy:n parissa.
CEO, J. Halmetoja Consulting
BDM, Rawmance Oy
Orator & Advisor, Biohacker Center BHC Oy
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Random facts // Jaakko Halmetoja
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Asuu: Tampereella
Ammattipuhuja: pitää keskimäärin 100 luentoa vuodessa, joista 10–20 % ulkomailla
Matkustaa keskimäärin yli 200 päivää vuodesta, tyypillisesti n. 20 eri maata per vuosi
Sarjayrittäjä 20-vuotiaasta lähtien: ollut mukana perustamassa + 10 yritystä
Tietokirjailija: Biohakkerin käsikirja (2016), Stressin biohakkerointi (2018), Pakurikääpä (2012)
Juontaa: suosittua InspiRadio Podcastia Tuomas Kytömäen kanssa
Harrastukset: stand-up -komiikka, puutarhanhoito, kamppailulajit, jooga, kiipeily
TV:stä tuttu: Jaksa Paremmin, Nelonen (2012–2014)
Kahden liikunnanopettajan poika, laskuvarjojääkäri, lukkopainin suomenmestari
Rakastaa Lappia, vaeltamista ja perhokalastusta
Vesiaktivisti: juonut itse lähteeltä haettua vettä yli 10 vuotta ja ylläpitää luonnonlähteiden suojeluun keskittynyttä Löydä Lähde -tietokantaa (2009–). Rakastaa uida luonnonvesissä – ympäri
vuoden.

Tekninen ohjeistus
• Käytän ensisijaisesti pääpantamikrofonia (headset)
• Ajan presentaation ensisijaisesti omalta koneeltani Keynote-ohjelmistolla (Macbook Air, HDMI /
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VGA -sisääntulot)
Tuon mukanani aina tarvittavat adapterit (HDMI, VGA) sekä oman pointterin (+ 30 m kantama)
Presentaatioiden kuvasuhde on 16:9 ja ne sisältävät usein ääntä (HDMI / AUX -sisääntulot)
Lähetän tarvittaessa sähköpostitse Dropbox-linkin, joka sisältää presentaation eri formaateissa
(PowerPoint, Keynote, PDF). Kansio sisältää myös kaikki presentaatiossa käytetyt fonttikielet
Tuon presentaation edellä mainituissa muodoissa mukanani myös USB-tikulla (backup)
Tekniikan testaus: tulen aina hyvissä ajoin tapahtumapaikalle, jotta tekniikan toimivuus ehditään
varmistamaan ennen tapahtuman alkua

Dokumentointi
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Luennon digitaalisesta taltioinnista (audio, video) on aina sovittava / ilmoitettava etukäteen
Lähtökohtaisesti presentaation dokumentointi on sallittu kaikissa tilaisuuksissa
Tallennettua materiaalia ei saa monistaa, kopioida, julkaista tai levittää ilman asiasta sopimista
Kuvia ja presentaatioslaidien aineistoja saa hyödyntää vapaasti ei-kaupalliseen käyttöön
Haastattelut / kuvaus tapahtumapaikalla asiakkaan käyttöön: onnistuu lähtökohtaisesti ilman
erillistä sopimista. Ennen tapahtumaa tehtävistä haastattelusta sovittava erikseen

FAQ
• Q&A: presentaation loppuun on aina lähtökohtaisesti varattu aikaa kysymys-vastaus -osiolle
• Lisäpalvelut: tapahtuman yhteyteen on mahdollista järjestää presentaation teemoja tukevia
kokemuksellisia lisäpalveluita: biohakkerin laboratorio (teknologiset mittaus- / laite-esittelyt),
special catering (raw chocolate & natural wine -tasting, smoothie & elixir bar) etc.

