
Orlando Julius & The Heliocentrics (NGR/GBR)
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Maailmanparannus 
ei vaadi ihmetekoja

Sierra Leone's Refugee All Stars (SLE) 
Mashrou' Leila (LIB) 
Aziza Brahim (ARH/ESP/ESH) 
UMO – Helsinki – Cotonou (FIN/BEN) 
Janna

Kehitys | Development 
Afrikka | Africa 
Lähi-itä | Middle east

Vapaa pääsy | Free entrance
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 By MAAilMAn KUVAleHTi

Maailma kylässä 2015 -tiimi | World Village 2015 team

TERVETULOA | WelCoMe

Festivaaliassistentti | Festival Assistant:  
Urho särkkä
sähköposti | email: info@maailmakylassa.fi
Festivaalitoimisto | Festival office: Kepa ry,  
elimäenkatu 25–27 (5. krs), 00510 Helsinki 
Puh. | Tel. +358 (0)9 584 233
www.maailmakylassa.fi | www.worldvillage.fi
facebook.com/maailmakylassa
#maailmakylassa 
#mk2015

Pääpartnerit:

Tapahtumaa tukevat: opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Helsingin kulttuurikeskus

facebook.com/inhimillisiäuutisia

Vuosituhannen vaihteessa valtioiden 
johtajat sopivat yK:ssa siitä, kuinka maa-
pallosta tehtäisiin parempi paikka. sopi-
muksen pohjalta määriteltiin globaalia ke-
hitystä ohjaavat vuosituhattavoitteet. nyt, 
viisitoista vuotta myöhemmin festivaalin 
pääteema kehitys ei voisi olla ajankohtai-
sempi: vuosituhattavoitteiden jatkosta neu-
votellaan syyskuussa new yorkissa yK:n 
Post2015-neuvotteluissa. nämä päätökset 
vaikuttavat meidän kaikkien tulevaisuuteen.

Kehitys-teemalla haluamme käydä kes-
kustelua niistä mahdollisuuksista ja haas-
teista, joiden parissa me kaikki saamme 
nyt ja jatkossa tehdä hartiavoimin töitä. 
Haluamme myös muistuttaa, että maa-
pallomme on yhteinen: se mitä teemme ja 
päätämme täällä pohjoisessa, vaikuttaa 
monin tavoin ihmisten arkeen kehitysmais-
sa. Kasvava eriarvoisuus synnyttää esteitä 
kehitykselle maailmanlaajuisesti, paitsi glo-
baalissa etelässä, myös meillä suomessa.

Tämän vuoden festivaalilla eri alojen asian-
tuntijat, kirjailijat ja taiteilijat kerääntyvät 
yhteen tuomaan näkökulmia ja ratkaisuja 
maapallon tilaan. Monipuolista puheohjel-
maa siivittävät niin tuulahdukset katukeit-
töiden tuoksuista kuin erilaiset rytmit maa-
ilmalta.

ohjelmatarjonta painottuu tänä kevää-
nä Afrikkaan ja lähi-itään. Viikonlopun 
aikana lavalle nousevat muun muassa pa-
kolaisleirin jameista alkunsa saanut sierra 
leone’s refugee All stars ja nigerialainen 
afrobeatin pioneeri orlando Julius.

Toivotamme sinut tervetulleeksi perintei-
seen kesänavaukseen juhlistamaan 20-vuo-
tiaan Maailma kylässä -festivaalin merk-
kipäivää! Tule rohkeasti tutustumaan kan-
salaisjärjestöjen toimintaan ja kuulemaan 
ajankohtaisia keskusteluja sekä nauttimaan 
raikkaista maailmanmusiikin rytmeistä. yh-
dessä voimme näyttää, että maailmanpa-
rannus ei vaadi ihmetekoja!

No miracles needed for progress 
In 2000, world leaders agreed on shared 
goals for global progress, resulting in the 
United nations Millennium Development 
Goals. Development is the main theme 
of the 2015 festival and it couldn’t be any 
timelier: the future of those goals will be dis-
cussed in Un negotiations this september.

Through our main theme, we want to 
discuss the opportunities and challeng-
es related to development, and to remind 
everyone about the fact that decisions 
made in the north affect the lives of people 
in developing countries. inequality around 
the world hinders development both in the 
Global south and here in Finland.

World Village Festival brings together ex-
perts, authors and artists, all bringing their 
own perspectives and solutions to the ta-
ble. Talks and discussions are compliment-
ed by street kitchen flavours and rhythms 
from around the world.

This spring, our programme is focused on 
Africa and the Middle east, including sier-
ra leone’s refugee All stars and nigerian 
afrobeat pioneer orlando Julius.

We welcome you to celebrate 20 years 
of World Village Festival and the beginning 
of summer with us. Meet organisations, 
listen to talks and enjoy the rhythms of 
world music. Together, we can prove that it 
doesn’t take miracles to make the world a 
better place!

Johanna Eurakoski  
Viestintä- ja varainhankintapäällikkö 

Communications and Fundraising Manager

Niko Wilkinson 
Tuotantopäällikkö | Production Manager

Piia Lääveri 
ohjelmapäällikkö | Programme Manager

Viestintä- ja varainhankintapäällikkö   
Communications and Fundraising Manager:  
Johanna eurakoski
Tuotantopäällikkö | Production Manager:  
niko Wilkinson
ohjelmapäällikkö | Programme Manager: 
Piia lääveri
Viestintäavustaja | Communications Assistant: 
Kiira Koskela
ohjelma-avustaja | Programme Assistant:  
eveliina rautio

Festivaalilehden toimitus 
Festival magazine staff

Julkaisija | Publisher: Kepa ry • Kansikuva | Cover image: Alexis Maryon • Painos | edition: 20 000 • Painopaikka | Printing House: lönnberg Print & Promo

Johanna eurakoski, Timo-Kalevi Forss,  
sanna Jäppinen, Kiira Koskela,  
Joonas lehtovaara, Piia lääveri,  
nicola lönnberg, Aida räihälä, Urho särkkä, 
Johanna Virmavirta, niko Wilkinson
Päätoimittaja | editor-in-chief:  
Johanna eurakoski
Toimitussihteeri | sub editor: Aida räihälä
Taitto | layout: Kirmo Kivelä



54

SAVANNI-LAVA | sAVAnnAH sTAGe

KAISANIEMEN PUISTO | KAisAnieMi PArK 
Juontajat | Hosts: semira Ben-Amor & njassa
11.00–11.40 Nukkearkku – matka-arkun  
 salaisuus 
 Kepa
12.45–13.45 Metro esittää: Janna 
 Metro
15.00–15.40 Ba Cissoko (GUi/FrA) 
 Kepa
16.50–17.35 Aziza Brahim (ArG/esP/esH) 
 Kepa
18.45–19.45 SPR esittää: Sierra Leone’s  
 Refugee All Stars (sle) 
 suomen Punainen risti

MONSUUNI-LAVA | Monsoon sTAGe

KAISANIEMEN PUISTO | KAisAnieMi PArK
Juontajat | Hosts: Tea Khalifa & Bunuel
11.45–12.30 Kaveri Special 
 Kepa
14.00–14.45 Tsuumi Sound System 
 Kepa
15.50–16.40 Ramy Essam (Fin/eGy) 
 suomen Anna lindh -verkosto
17.40–18.30 Klezmofobia (Den) 
 Kepa

MEKONG-LAVA | MeKonG sTAGe

RAUTATIENTORI | rAilWAy sQUAre
Juontajat | Hosts: Tino singh, inka Timgren & 
Jutta Tahvanainen
11.00–11.40 Levi Nean & Awale (Fin/CiV) 
 Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa
12.00–12.30 Haastattelu: Think global, act local  
 – näin sinä voit parantaa maailmaa 
 suomen Punainen risti
  VAPAAeHToisTyö   

12.35–12.55 Haastattelu:  
 Kuka hyötyy vapaaehtoistyöstä? 
 inhimillisiä Uutisia / rAy
  VAPAAeHToisTyö

13.00–13.40 Kepa talks: Pelastaako  
 kehitysyhteistyö maailman? 
 Kepa 
  KeHiTys, eriArVoisUUs

13.40–14.15 Journalistipaneeli:  
 Täällä maailma, kuuleeko Suomi? 
 Maailman Kuvalehti
  KeHiTys, eriArVoisUUs, 
  GloBAAli TAloUs

14.20–15.10 Paneelikeskustelu: Muuttuuko 
 maailma kehitysyhteistyöllä? 
 eU & ulkoministeriö
  KeHiTys 

15.30–16.10 Diandra ja Hossni Boudali  
 – kehitysyhteistyön teema- 
 vuoden lähettiläät |  
 Diandra and Hossni Boudali  
 – youth Ambassadors 
 Ulkoministeriö 
 esityskielet suomi ja englanti
16.30–17.20 Kepa talks: Onko uusista  
 kansanedustajista maailman - 
 talouden tekijöiksi? 
 Kepa 
  eriArVoisUUs, GloBAAli TAloUs, 
  yMPärisTö JA KesTäVä KeHiTys

17.35–18.00 Tanssi ja soi länsiafrikkalaisittain  
 -työpaja (Fin/sen) 
 Kepa

18.10–18.55 Kepa talks: Possibilities of civil 
 society action in Africa  
 (Ken/nGr/TAn) 
 Kepa 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  AFriKKA, yMPärisTö 
  JA KesTäVä KeHiTys

19.20–20.00 Pietarin Spektaakkeli 
 Kepa

TAIGA-LAVA | TAiGA sTAGe

KAISANIEMEN PUISTO | KAisAnieMi PArK
Juontajat | Hosts: Anna Cadia & Papa Montero
11.10–11.40 Paneelikeskustelu: Media ja 
 radikalisaatio – antavatko 
 tiedotusvälineet oikean kuvan? 
 Kirkon Ulkomaanapu &  
 Changemaker
  KeHiTys, rAUHAnTyö 

11.40–12.00 Artist interview: Ramy Essam  
 (eGy) 
 suomen Anna lindh -verkosto 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
12.00–12.30 Paneelikeskustelu: Minne menet  
 maailma? Nuoret vaikuttajat  
 haastavat päättäjät 
 Kehys
  KeHiTys, eriArVoisUUs, yMPärisTö 

12.30–13.00 Kepa talks: Nordic development  
 cooperation games (Fin/nor/Den) 
 Kepa 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  KeHiTys 

13.00–14.00 Paneelikeskustelu: Kulttuuri  
 liikkuvassa maailmassa 
 Kultakuume / yle Kulttuuri
  GloBAAli TAloUs 

14.00–14.20 Artist interview: Sierra Leone’s  
 Refugee All Stars (sle) 
 sPr 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
14.20–14.40 TIETOISKUT: Art in Tanzania, 
 Etvo, Suomen Falun Dafa,  
 Osuuskunta Bionautit, Suomen 
 Rotaryt, Amnesty, EAPPI Finland
14.40–15.10 Panel discussion: Resilience 
 building in response to the Syria  
 crisis 
 UnDP 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  KeHiTys, läHi-iTä 

15.10–15.40 Haastattelu: Sijoittajien suosikki 
 Mosambik – köyhyyttä ja  
 rahavirtoja (MoZ) | Interview:  
 Mozambique – Mega investments  
 and extreme poverty (MoZ) 
 sAsK
  KeHiTys, eriArVoisUUs

 esityskieli englanti,  
 tulkkaus suomeksi
15.40–16.10 Interview with Abbas Gullet:  
 Feisty talk about sustainable  
 development (Ken) 
 suomen Punainen risti 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  KeHiTys, AFriKKA

16.10–16.40 Interview with Larry Siems: Stop  
 Torture – The story of a prisoner  
 in Guantánamo (UsA) 
 Amnesty international suomen  
 osasto 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  sAnAnVAPAUs, rAUHAnTyö

16.40–17.10 Panel discussion: Healthcare 
 for undocumented migrants  
 in the Nordic countries 
 Global Clinic 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  KeHiTys, eriArVoisUUs

17.10–17.40 Interview with Elisa Joy White:  
 African diaspora communities  
 in Europe (UsA) 
 Työväenmuseo Werstas &  
 Tampereen yliopisto 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  eriArVoisUUs, AFriKKA

17.40–18.10 Paneelikeskustelu: Hengessä  
 mukana – maahanmuuttajien  
 poliittinen kaksoiselämä 
 Moniheli
  AFriKKA, läHi-iTä, eriArVoisUUs

18.10–18.40 Kepa talks:  
 Miten minä voin vaikuttaa?  
 Kansalaisvaikuttajat kertovat 
 Kepa 
  KeHiTys, eriArVoisUUs, 
  GloBAAli TAloUs

18.40–19.00 Haastattelu: Työtä, kiitos! 
 inhimillisiä Uutisia / rAy
  eriArVoisUUs 

19.00–19.20 TIETOISKUT: Art in Tanzania, 
 Globaalikasvatus, Etvo, Suomen 
 Falun Dafa, Osuuskunta  
 Bionautit, Suomen Rotaryt,  
 Hiilivapaa Helsinki
19.20–19.40 Artistihaastattelussa Aziza  
 Brahim (esH) | Entrevista con la  
 cantante Aziza Brahim (esH) 
 Kepa 
 esityskieli espanja, tulkkaus  
 suomeksi

TENAVA-TIMBUKTU | KiDs’ Corner

KAISANIEMEN PUISTO | KAisAnieMi PArK 
Juontaja | Host: Mika ojala
12.00–12.30 Klezmo Circus (Den) 
 Kepa
12.00–14.00 Lähi-idän kirjoitusjärjestelmät  
 tutuksi -työpaja 
 suomen lähi-idän instituutti
12.45–13.15 Naamiotansseja ja musiikki- 
 tarinoita Guineasta (Fin/GUi) 
 Kepa
13.30–14.00 Sila Faton Soivat Kurpitsat  
 (Fin/sen) 
 Kepa
14.00–16.00 Perhesirkustyöpaja 
 sirkus Magenta
14.15–14.45 Azer Turk -lastenkuoro 
 Kepa
15.00–15.15 Hattukauppias – somalialaisia  
 satuja 
 suomi-somalia seura
15.30–16.00 Nukketeatteriesitys Topelius 
 Partasuu 
 Kepa
16.15–16.30 Perhesirkustyöpajan esitys 
 sirkus Magenta
16.45–17.15 Faso Kan – Griottimusiikkia  
 Länsi-Afrikasta (Fin/BUr/GUi/Mli) 
 Kepa

AMAZON-LAVA | AMAZon sTAGe

RAUTATIENTORI | rAilWAy sQUAre
Juontajat | Hosts: Timo Kalevi Forss & Mika rönkkö
11.40–12.00 Vuoden laatulehti 2015  
 -palkinnon jako 
 Kultti
12.00–12.20 Antti Kivijärvi: Etnisyyden  
 merkityksiä nuorten suhteissa 
 nuorisotutkimus
  eriArVoisUUs

12.20–12.40 Kepa talks: From forced growth 
 to sustainable economy  
 (Fin/TAn/THA) 
 Kepa 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  KeHiTys, GloBAAli TAloUs

12.40–13.00 Tommi Nieminen:  
 Vastaus on Intia 
 Hs-kirjat
  KeHiTys, eriArVoisUUs, 
 GloBAAli TAloUs

13.00–13.20 Jyrki Kallio: Mestari Kongin  
 keskustelut 
 Gaudeamus
13.20–13.40 Syksy Räsänen ja Bruno Jäntti: 
 Palestiina-katsaus 
 iCAHD
  KeHiTys, läHi-iTä

13.40–14.00 Tuomas Mustikainen:  
 Palestiinalaiset, kielletty kansa 
 Atena
  läHi-iTä

14.00–14.20 Panel discussion: Environmental 
 journalism in Nigeria (nGr) 
 Vikes 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  KeHiTys, AFriKKA,
  yMPärisTö JA KesTäVä KeHiTys

14.20–14.40 Mubarak, Nilsson ja Saxen:  
 Suomen somalit 
 into
 AFriKKA, eriArVoisUUs 

14.40–15.00 Larry Siems: Mass surveillance,  
 NSA and Snowden (UsA) 
 suomen Pen 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  eriArVoisUUs, rAUHAnTyö, 
  sAnAnVAPAUs

15.00–15.40 Tunna Milonoff ja Riku Rantala:  
 Madventures 
 Madventures
  KeHiTys

15.40–16.20 Paneelikeskustelu: Uutisia  
 Afrikasta, konflikteja ja kehitystä 
 ydin-lehti
  KeHiTys, AFriKKA 

16.20–16.40 Peter Lodenius: Ukraina, rajamaa 
 Teos
  rAUHAnTyö

16.40–17.00 Peter Lodenius:  
 Turkki pintaa syvemmältä 
 into 
  läHi-iTä 

17.00–17.20 Kristiina Koivunen:  
 Suuruudenhullu Turkki 
 into
  KeHiTys, läHi-iTä 

17.20–17.40 Haastattelu: Kurdivasemmisto  
 haastaa Isisin 
 le Monde Diplomatique
  KeHiTys, läHi-iTä

17.40–18.00 Mikhail Shishkin:  
 Maidenhair (rUs) 
 Wsoy 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  sAnAnVAPAUs

18.00–18.20 Matti Rämö: Polkupyörällä  
 Ukrainan halki Istanbuliin 
 Minerva
  läHi-iTä

18.20–19.00 Panel discussion: Crisis of  
 Ukraine and Russia (Fin/rUs) 
 suomen novaja Gazeta 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  rAUHAnTyö 

19.00–19.20 Raimo Pesonen:  
 Nato hampaankolossa 
 like
  rAUHAnTyö

ALUEOHJELMA | oTHer ProGrAMMe

11.00–18.00 Kattilankansien vuoropuhelu  
 -tilataideteos | Spatial art:  
 PANcontinental dialogue 
 Kehys ja Taiteen edistämiskeskus 
 Kaisaniemen puisto | Kaisaniemi 
 Park
11.00–20.00 Katutaidepiste | Street Art Area 
 Kepa 
 läntinen Teatterikuja
11.00–20.00 Maailmanpyörä-installaatio |  
 Installation: The Wonder Wheel 
 Kehys ja Taiteen edistämiskeskus 
 Kaisaniemen puisto | Kaisaniemi Park
11.00–20.00 Meeri Koutaniemen valo- 
 kuvanäyttely | Meeri Kouta- 
 niemi’s photo exhibition 
 WWF suomi 
 suihkulähde, Kaisaniemen puisto |  
 Fountain, Kaisaniemi Park
11.00–20.00 Share-performanssi |  
 Performance: Share 
 Kehys ja Taiteen edistämiskeskus 
 eri puolilla festivaalialuetta |  
 Around the festival site
11.00–20.00 Troijan hevonen |  
 Trojan Horse 
 Maan ystävät 
 rautatientori | The railway square
12.00–18.00 Multicoloured Dreams: Ladies First 
 Multicoloured Dreams ja Kepa 
 Kaisaniemen puisto | Kaisaniemi Park

DOCVENTURES LOUNGE

KANSALLISTEATTERIN LAVAKLUBI  
FnT ClUB sCene
12.00–14.00 Stories of Our Lives 
 Helsinki African Film Festival 
 ohjaaja | Director: Jim Chuchu  
 ikäraja | Age limit: 18 
 Kieli: swahili, tekstitys englanniksi 
 language: swahili, subtitles in  
 english
16.00–18.00 Tuulensieppaajaat (Pixadores) 
 Docventures
 ohjaaja | Director: Amir Arsames 
 escandari 
 ikäraja | Age limit: 16  
 Kieli: portugali, tekstitys englanniksi   
 language: Portuguese, subtitles in  
 english
18.45–19.15 Interview with Rune Lykkeberg: 
 Liberty of the pen (Den) 
 Kultti
  KeHiTys, eriArVoisUUs, rAUHAnTyö

 LAUANTAI | sATUrDAy 23.5.2015 

ohjelmamuutokset mahdollisia | Programme changes may appear

Vapaa pääsy! 
Free entrance!

VIRGIN OIL CO. | Mannerheimintie 5
20.30–21.00 Komea Seppo  
 & Rytmiorkesteri
21.30–21.50 Koiton Laulu
22.30–00.00 Paleface  
 & Räjähtävä Nyrkki
 DJ TyTTi
Vapaa pääsy | Free entrance 
ikäraja 18 | Age limit 18

Janna  s. 16 

Aziza Brahim (ESH) s. 18
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CLUB

 OHJELMA-AIKATAULU | ProGrAMMe 
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SAVANNI-LAVA | sAVAnnAH sTAGe

KAISANIEMEN PUISTO | KAisAnieMi PArK 
Juontajat | Hosts: semira Ben-Amor & njassa
11.00–11.40 Satu Sopanen ja Tuttiorkesteri 
 Kepa
12.45–14.00 UMO – Helsinki – Cotonou  
 (Fin/Ben) 
 Kepa
14.40–15.45 Mashrou’ Leila (liB) 
 Kepa
16.45–17.45 Orlando Julius &  
 The Heliocentrics  (nGr/GBr) 
 Kepa

MONSUUNI-LAVA | Monsoon sTAGe

KAISANIEMEN PUISTO | KAisAnieMi PArK 
Juontajat | Hosts: Tea Khalifa & Bunuel
11.45–12.30 Aurora 
 Kepa
14.10–14.30 Dounya Fanyi Fan  
 (Fin/BUr/GUi/Mli) 
 Kepa
15.50–16.40 Jaliba Kuyateh & Kumareh Band  
 (GAM) 
 suomi-Gambia-yhdistys

MEKONG-LAVA | MeKonG sTAGe

RAUTATIENTORI | rAilWAy sQUAre 
Juontajat | Hosts: Tino singh, inka Timgren & 
Jutta Tahvanainen
11.20–12.00 Kalle Salonen band feat. MC Koo 
 lyhty
12.20–12.40 Haastattelussa Sanna Sepponen  
 ja Kalle Havumäki: Suomalaiset  
 kehitysvammaiset muuttivat  
 asenteita Tansaniassa 
 suomen lähetysseura 
 Tulkkaus viittomakielelle
  KeHiTys, eriArVoisUUs, AFriKKA

12.45–13.35 Paneelikeskustelu:  
 Onko demokratia kestävän  
 kehityksen edellytys? 
 Demo
  KeHiTys, eriArVoisUUs, rAUHAnTyö 

13.40–14.10 Interview with Nadifa Mohamed  
 and Warda Ahmed: The new  
 European narrative (Fin/soM) 
 Crash 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  AFriKKA

14.15–14.50 Kepa talks: Interview with  
 Phyllis Omido (Ken) 
 Kepa 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  KeHiTys, yMPärisTö, AFriKKA

14.55–15.15 Stand up: Ali Jahangiri 
 Kepa
15.20–16.00 Paneelikeskustelu: Vaikuttamalla 
 muutokseen – syrjintä ja  
 silpominen historiaan 
 Ulkoministeriön kumppanuusjärjestöt
  KeHiTys, eriArVoisUUs

16.05–16.35 Panel discussion: What kind of  
 development do free trade  
 agreements pursue? (Fin/inD) 
 TTiP-verkosto, AePF 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  KeHiTys, GloBAAli TAloUs, yMPärisTö

16.35–17.00 Interview: Fair brands,  
 better mood – On responsible  
 food production (Fin/inD) 
 Finnwatch ja AePF 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  KeHiTys, GloBAAli TAloUs, 
  rUoKA JA rUoKATUrVA

17.20–18.00 Baran & Oriental Hype:  
 Eastern Wind (Fin/iri) 
 Kepa

TAIGA-LAVA | TAiGA sTAGe

KAISANIEMEN PUISTO | KAisAnieMi PArK 
Juontajat | Hosts: Anna Cadia & Papa Montero
11.00–11.30 Paneelikeskustelu: 
 Syö hyvää ympäri maailman 
 Marttaliitto & Kuluttajaliitto
  KeHiTys, rUoKA JA rUoKATUrVA, 
  AFriKKA 

11.30–12.00 Haastattelu: Auttamisen  
 kulttuuri yhdistää ihmisiä  
 Syyriassa  
 suomi syyria yhteisö
  KeHiTys, rUoKA JA rUoKATUrVA, 
  rAUHAnTyö

12.00–12.30 Presentation: Desert blooming  
 – Birth of the Syrian National 
  Circus (Fin/AUs) 
 sirkus Magenta 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  KeHiTys, rAUHAnTyö, läHi-iTä

12.30–13.00 Haastattelu: Islam ja moninaiset 
 identiteetit Euroopassa 
 Anna lindh -säätiön suomen  
 verkosto & Helsingin seudun  
 kesäyliopisto
  KeHiTys, eriArVoisUUs

13.00–13.30 Paneelikeskustelu:  
 TTIP – uhka vai mahdollisuus? 
 eU
  GloBAAli TAloUs 

13.30–14.00 Interview: Philippines  
 – freedom came but poverty  
 prevailed (Fin/PHi) | Haastattelu: 
 Filippiinit – diktatuuri kaatui, 
 köyhyys jäi (Fin/PHi) 
 sAsK 
 esityskieli englanti, tulkkaus  
 suomeksi
  KeHiTys, eriArVoisUUs 

14.00–14.20 Haastattelu: Kuka hyötyy 
 vapaaehtoistyöstä? 
 inhimillisiä Uutisia / rAy
  VAPAAeHToisTyö

14.20–14.40 TIETOISKUT: Art in Tanzania, 
 Etvo, Suomen Falun Dafa,  
 Osuuskunta Bionautit,  
 Suomen Rotaryt,  
 Hiilivapaa Helsinki
14.40–15.20 Kepa talks: Development  
 – in whose hands? (Fin/MoZ/TAn) 
 Kepa 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  KeHiTys, AFriKKA

15.20–15.50 Paneelikeskustelu: Tasa-arvo  
 maailman vammaisille – esteet  
 pois koulutukselta 
 suomen lähetysseura &  
 Vammaiskumppanuus 
 Tulkkaus viittomakielelle
  KeHiTys, eriArVoisUUs, AFriKKA

15.50–16.20 Paneelikeskustelu: Ihminen  
 salametsästyksen suurin uhri 
 WWF suomi
  KeHiTys, yMPärisTö, rAUHAnTyö

16.20–16.50 Panel discussion: After the  
 goldrush – Extractivism from  
 Mali to Finland (Mli/nGr/TAn) 
 siemenpuu-säätiö, suomen luonnon- 
 suojeluliitto & Maan ystävät 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta 
  AFriKKA, GloBAAli TAloUs, 
 yMPärisTö JA KesTäVä KeHiTys

16.50–17.20 Haastattelu: Seniorit Afrikkaan  
 ruohonjuuritason kehitystyöhön 
 Art in Tanzania
  KeHiTys, AFriKKA, VAPAAeHToisTyö

17.20–17.40 Artist interview: Mashrou' Leila  
 (liB) 
 Kepa 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta

TENAVA-TIMBUKTU | KiDs’ Corner

KAISANIEMEN PUISTO | KAisAnieMi PArK 
Juontaja | Host: Mika ojala
12.00–12.40 Kids’ Café  
 -lastenmusiikkiorkesteri 
 Kepa
12.00–14.00 Lähi-idän kirjoitusjärjestelmät  
 tutuksi -työpaja 
 suomen lähi-idän instituutti
13.00–13.30 Itämaisen tanssin työpaja 
 Tanssikoulu etnica
13.45–14.15 Tanssien läpi aavikon  
 – itämaisen tanssin työpaja 
 Kepa
14.00–16.00 Perhesirkustyöpaja 
 sirkus Magenta
14.30–15.30 Agip ja taivaallinen palatsi  
 -musiikkityöpaja 
 Kepa
15.40–16.00 Dounya Fanyi Fan:  
 Länsiafrikkalaista tanssia  
 ja musiikkia (Fin/BUr/GUi/Mli) 
 Kepa
16.15–16.30 Perhesirkustyöpajan esitys 
 sirkus Magenta

AMAZON-LAVA | AMAZon sTAGe

rAUTATienTori | rAilWAy sQUAre 
Juontajat | Hosts: Timo Kalevi Forss & Mika rönkkö
12.00–12.20 Timo Riitamaa ja Vesa Peipinen: 
 Oranssi kaupunki 
 oranssi
  yMPärisTö JA KesTäVä KeHiTys

12.20–12.40 Paneelikeskustelu:  
 Aktivismi systeemin palvelijana 
 Voima
  yMPärisTö JA KesTäVä KeHiTys 

12.40–13.00 Pekka Valtonen: Miten  
 Euroopasta tuli mahtitekijä? 
 Gaudeamus
  KeHiTys, eriArVoisUUs,
  GloBAAli TAloUs

13.00–13.40 Puhuvat kuvat  
 -sananvapauskeskustelu 
 rosebud books
  sAnAnVAPAUs

13.40–14.00 Tapio Tamminen: 
 Kansankodin pimeämpi puoli 
 Atena
  KeHiTys, eriArVoisUUs

14.00–14.20 Nnimmo Bassey: Extraction and  
 the climate crisis in Africa (nGr) 
 Crash 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  KeHiTys, AFriKKA, 
  yMPärisTö JA KesTäVä KeHiTys

14.20–14.40 Matti Kääriäinen: 
 Kehitysavun kirous 
 into
  KeHiTys, eriArVoisUUs, AFriKKA

14.40–15.00 Nadifa Mohamed: The Orchard  
 of Lost Souls (soM) 
 Atena 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  KeHiTys, AFriKKA 

15.00–15.20 Larry Siems:  
 Guantánamo Diary (UsA) 
 suomen Pen 
 esityskieli englanti, ei tulkkausta
  eriArVoisUUs, sAnAnVAPAUs, 
  rAUHAnTyö

15.20–15.40 Vesa-Matti Lahti ja  
 Sanna Ryynänen: 
 Talouden uudet muodot 
 solidaarisuustalous Commons.fi
  KeHiTys, eriArVoisUUs, 
  GloBAAli TAloUs

15.40–16.00 Tomi Astikainen:  
 Miten elää ilman rahaa 
 into
  eriArVoisUUs, GloBAAli TAloUs

16.00–16.20 Kepa talks: Käsikirja kestävään  
 maailmantalouteen 
 Kepa
  KeHiTys, GloBAAli TAloUs

16.20–16.40 Mikko Remes ja Matti Ylönen: 
 Velkatohtorit 
 into
  GloBAAli TAloUs

16.40–17.00 Eetu Viren: 
 Velkaantunut ihminen 
 Tutkijaliitto
  GloBAAli TAloUs

17.00–17.20 Thor-Fredric Karlsson: 100  
 ajatusta terveellisestä ruuasta  
 Atar
  rUoKA JA rUoKATUrVA

 SUNNUNTAI | sUnDAy 24.5.2015   OHJELMA-AIKATAULU | ProGrAMMe 

ALUEOHJELMA | oTHer ProGrAMMe

11.00–15.00 Kattilankansien vuoropuhelu  
 -tilataideteos | Spatial art:  
 PANcontinental dialogue 
 Kehys ja Taiteen edistämiskeskus 
 Kaisaniemen puisto | Kaisaniemi  
 Park
11.00–18.00 Katutaidepiste | Street Art Area 
 Kepa 
 läntinen Teatterikuja
11.00–18.00 Maailmanpyörä-installaatio | 
 Installation: The Wonder Wheel 
 Kehys ja Taiteen edistämiskeskus 
 Kaisaniemen puisto | Kaisaniemi Park
11.00–18.00 Meeri Koutaniemen valokuva- 
 näyttely | Meeri Koutaniemi’s 
 photo exhibition 
 WWF suomi 
 suihkulähde, Kaisaniemen puisto |  
 Fountain, Kaisaniemi Park
11.00–18.00 Share-performanssi |  
 Performance: Share 
 Kehys ja Taiteen edistämiskeskus 
 eri puolilla festivaalialuetta | At 
 various locations at the festival area
11.00–18.00 Troijan hevonen | Trojan Horse 
 Maan ystävät 
 rautatientori | The railway square
12.00–17.00 Multicoloured Dreams:  
 Ladies First 
 Multicoloured Dreams ja Kepa 
 Kaisaniemen puisto | Kaisaniemi Park

DOCVENTURES LOUNGE

KANSALLISTEATTERIN LAVAKLUBI  
FnT ClUB sCene
12.00–14.00 Thou Gild’st the Even  
 (Sen Aydınlatırsın Geceyi) 
 MeFA Festival 
 ikäraja | Age limit: 16 
 ohjaaja | Director: onur Ünlü  
 Kieli: turkki, tekstitys englanniksi 
 language: Turkish,  
 subtitles in english
16.00–18.00 The Queen of Silence 
 Docventures 
 ikäraja: s | no age limit 
 ohjaaja | Director: Agnieszka Zwiefka 
 Kieli: romani, puola, tekstitys  
 englanniksi | language: romani,  
 Polish, subtitles in english

Aurora  s. 22

TAVASTIA-KLUBI | Urho Kekkosen katu 4–6

21.30–22.15 Ba Cissoko (GUi/FrA)
22.45–23.45 Aiyekooto & Afrobeat  
 International (Fin/nGr)
 DJ Svengali
Vapaa pääsy | Free entrance 
ikäraja 18 | Age limit 18

Vapaa pääsy! 
Free entrance!

Mashrou' Leila (LIB) s. 21

UMO – Helsinki  
– Cotonou (FIN/BEN) s. 22

Satu Sopanen ja  
Tuttiorkesteri s. 28
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Savanni-lava
Savannah stage

 
  

 

 

 

Ravintola 
Restaurant

Levykauppa
Record Store

Kohtaamispaikka
Meeting Point

Monsuuni-lava
Monsoon 
stage

Savanni-lava
Savannah Stage

Monsuuni-lava
Monsoon Stage

G450-
G479

F402–
F406

F392–F400

E322–E330

E315–
E321

E331–
E340

E341–
E347

E305–
E314

 E298–E304

F430–
F443

F407–
F424

Taiga-lava
Taiga Stage

G480

G485

Vaunuparkki
Pram Park

Suihkulähde
Fountain

F390–F391

F425–
F429

Te
na

va-Timbuktu

   Kids’ Corner

K
aisaniem

entie

G449
Docventures
Lounge
Katutaidepiste
Street Art Area
Rautatientori
Railway Square

Rautatientori
Railway Square

Kansallisteatteri
National Theatre

G487

 

Suomen 
Lähetys-
seura
G488

G481–
G483

Kirkon 
Ulkomaan-
apu G484

Kepa

Metro
G486

Mahdollisuuksien tori -teltta 
Market of Possibilities Tent

Kehitysyhteistyö
Development
Cooperation 
A101–A178

Vapaaehtoistyö
Volunteer Work 
B180–B214

Yleisosasto 
General Section 
C215–C263

Teemakylät
Theme Villages 

SASK
Taika-
metsä
SASK
Magic
Forest
G489

Ohjelma | Programme

Musiikki | Music

Asiaohjelma | Factual Programme

Muut | Other

Kansalaisjärjestöt ja muut näytteilleasettajat 
Civil Society Organisations and Other Exhibitors

Basaarimyyjät | Bazaar Vendors

Ruokaa, kahvia
Food, Coffee

Vesipiste | Water Point

Kierrätyspiste | Recycling Point

Vaunuparkki
Pram Park

Pyörätuolikoroke
Wheelchair Platform    

WC, Esteetön WC
Toilet, Accessible Toilet

Anniskelualue, K18 
Bar Area, Age Limit 18

Festivaali-info
Festival Info

Ensiapu | First Aid

Kohtaamispaikka
Meeting Point

Lastenohjelma | Kids’ Programme

Muu ohjelma | Other Programme

Levykauppa
Record Store

Elokuvat ja dokumentit | Films and Documentaries

KAISANIEMEN PUISTO | KAisAnieMi PArK

A178

Savanni-lava 
Savannah Stage

Monsuuni-lava | Monsoon Stage
Anniskelualue, K18 
Bar Area, Age Limit 18

Suihkulähde 
Fountain

Tenava-Timbuktu
Kids’ Corner

Kaisaniementie

C260

C261

C248-
C259

C224-
C236

C215-
C223

C237-
C247

B180-
B189

B190-
B202

B203-
B214

A157-
A166

A111-
A121

A101-
A110

A122-
A134

A147-
A156

A135-
A146

A167-
A177

Sananvapauskylä
Free Speech Village
C262

Nuorten oikeuksien kylä 
Youth Rights Village
C263

Esteetön reitti
Accessible Route

Yleisosasto
General Section

Kehitysyhteistyö
Development Cooperation

Vapaaehtoistyö
Voluntary Work

A

B

C

F380–
F384F386–

F388

Mekong-lava
Mekong Stage

Amazon-lava
Amazon Stage

Maailman kirjat
World Books
R506

Open Finland
R509

Suomen 
Punainen Risti
R511
Euroopan unioni
R512

Ulko-
ministeriö
R508

RAY 
Inhimillisiä 
uutisia
R507

Demokratiateltta
Democracy Tent 
R502

R501

Helsinkirekry
R504
R505

Rautatieasema
Railway Station

M
ikonkatu

Kaivokatu

Kaisaniemen puisto
Kaisaniemi Park

Kaisaniemen puisto
Kaisaniemi Park

Katutaidepiste
Street Art Area

Suomen 
Lähetysseura
R503 Moniheli

R510

Festivaaliklubit
Festival Clubs

Docventures Lounge

RAUTATIENTORI  
rAilWAy sQUAre

Maailma kylässä -festivaalin pääjärjestäjä

Kepa on yli 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalien kehityskysymysten asiantuntija.
www.kepa.fi

30 vuotta oikeudenmukaisen maailman puolesta

KARTAT | MAPs

More information 
about the exhibitors 

on pages 10–13

Lisätietoja
näytteilleasettajista 

sivuilla 10–13
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Aalto ArTs Books .................................R506
Aarambh ..............................................  A160
Abilis-säätiö ........................................... A174
Adoptioperheet .....................................A162
ADrA Finland........................................ A144
African Care .......................................... A120
Agran koululaiset ry ............................. A163
Aika parantaa -verkosto .......................C232
Akavan erityisalat ................................ G489
AKT ....................................................... G489
Allianssin nuorisovaihto ........................B193
Alpro ..................................................... G481
Amnesty international .........................R505
Angolan ystävät suomessa .................. A116
Animalia .................................................B213
Anna lindh -verkosto suomessa ......... C218
Arabikansojen ystävyysseura AKys ..... A119
Armonkirjat ...........................................R506
Art in Tanzania ............................. A178, B181
Arusha, kuule! ........................................A159
Aseistakieltäytyjäliitto ......................... G466
Asukasyhteistyö ...................................R509
Atar Kustannus .....................................R506
Atena Kustannus ..................................R506
Basam Books ........................................R506
Bazar Kustannus ...................................R506
Biodynaaminen yhdistys .....................C236
Caring Hands Finland ...........................A122
Casamance-suomi -ystävyysseura ......B198
CisV suomi ........................................... B196
Click Vantaa ..........................................R509
Crash .....................................................R506
Dalitien solidaarisuusverkosto ........... G459
Demarinaiset ........................................R502
Demarinuoret .......................................R502
Demokraattinen sivistysliitto ...............C250
Docendo ...............................................R506
Dodo ......................................................A133
eettisen kaupan puolesta ................... C260
effi .........................................................C262
eiran aikuislukio ....................................R509
eläinsuojeluyhdistysten Kummit  .........B210
emmaus Helsinki ...................................A126
emmaus-Westervik ............................... A127
en español ............................................G467
ensi- ja turvakotien liitto ..................... G469
espoon, Helsingin ja Vantaan seurakuntien 
monikulttuurinen toiminta ...................R509
etelän vapaaehtoisohjelma ................. B180

euroopan unioni ....................................R512
eurooppalainen suomi ja 
eurooppanuoret .................................... A151
exit ry / nuorten exit ............................B204
Fida lähetystorit .................................. G480
Filantropia ............................................. A140
Filippiinit-seura .....................................C253
Finnish Up With People Alumni 
Association ............................................B184
Finnwatch ............................................ G489
FrF - suomen romanifoorumi ............ C257
Gaudeamus ..........................................R506
Geologian tutkimuskeskus GTK ........... A113
Globaali sosiaalityö ..............................C229
Global Clinic - paperittomien klinikka C228
Green living Movement suomi ...........A132
Helsingin Diakonissalaitos .................. G458
Helsingin Kokoomus ............................R502
Helsingin kulttuurikeskus,  
Helsingin nuorisoaiainkeskus ja  
Helsingin liikuntavirasto ......................R509
Helsingin luonnonsuojelu yhdistys ..... G453
Helsingin rauhanturvaajat (Helrt) ..... G462
Helsingin seudun kesäyliopisto ...........R509
Helsingin Vapaa-Ajattelijat ..................C220
Helsingin Vihreät ..................................R502
Helsinkirekry .........................................R504
Hiilivapaa Helsinki ................................C234
Hiv-tukikeskus .......................................A145
Home street Home .............................. A103
Humaania päihdepolitiikkaa ................ C231
Hyy ....................................................... A150
iCAHD Finland ..................................... B200
iCeJ .......................................................C246
ihmisoikeuskasvatusjärjestö Aina .......C225
ilmastovanhemmat ..............................C235
indigo .................................................... A139
indonesialais-suomalainen ekumeeninen 
Kristillinen yhdistys MAKro-iF ............B208
infopankki.fi ..........................................R509
inhimillisiä Uutisia rAy ......................... R507
insinööriliitto ....................................... G489
international organization  
for Migration ioM .................................R509
interpedia ............................................. A164
into ........................................................R506
invalidiliitto ............................................ A172
Journalismin koulutusohjelma .............C262
Journalistiliitto ......................................C262
Jyty ....................................................... G489
Kaapatut lapset ....................................C226
Kalevi sorsa -säätiö ...............................A152
Kalliolan setlementti ............................R509
Kansainvälinen solidaarisuustyö  
(Kv-solid) ................................................A147
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ............B192
Kansallinen sateenkaariryhmä ............R502
Kansalliset maahanmuuttajat ..............R502
Kansan Uutiset .....................................C222

Kansanvalistusseura .............................R506
Kapua .....................................................B197
KD ..........................................................R502
KD Helsinki ............................................R502
KD naiset ..............................................R502
KD nuoret .............................................R502
Kehitysmaayhdistys Pääskyt ................A128
Kehitysyhteistyöjärjestöjen  
eU-yhdistys Kehys ................................R508
Kehys / Kehitysyhteistyön eurooppalainen 
teemavuosi ...........................................C263
Kenfin Bridge ........................................ A102
Kepa ..........................................G485, R506
Keski-Aasian kansojen yhdistys ...........A125
Keskusta ................................................R502
Keskustan opiskelijaliitto .....................R502
Keskustanaiset .....................................R502
Keskustanuoret ....................................R502
Kios .......................................................A170
Kirkon Ulkomaanapu ........................... G484
Kokoomuksen naisten liitto ................R502
Kokoomuksen nuorten liitto ...............R502
Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta 
...............................................................R502
Kokoomus .............................................R502
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto 
Kultti ......................................................C262
Kulttuurien museo ................................C242
Kulttuuriyhdistämö interkult Kassandra 
.............................................................. G468
Kulturkontakt nord ................................C251
Kuluttajaliitto ........................................ C237
Kurvin kirja ............................................R506
Kuurojen liitto .......................................A176
Kynnys ....................................................A173
Kädestä käteen - Mano a Mano ............A129
Käymäläseura Huussi ............................ A131
le Monde diplomatique  
& novaja Gazeta ...................................R506
liian kallis kaupattavaksi .....................C238
liiKe - sports & Development ..............A137
lohjan Maailmankauppa ......................G475
loviisan rauhanfoorumi ......................C245
luckan integration ...............................R509
luonto-liitto .........................................G452
lyhty ......................................................G479
lähetysyhdistys Kylväjä ....................... G477
lääkärin sosiaalinen vastuu ................ C230
Maailman Kuvalehti ...... G485, C223, R506
Maailman musiikin keskus  
– Global Music Centre ..........................A138
Maailmanvaihto – iCye Finland ............ B191
Maan ystävät........................................ G450
Malaika .................................................. A134
Mannerheimin lastensuojelu liiton  
Uudenmaan piiri ....................................B185
Marokkolaisten foorumi suomessa......B189
Marokon ystävät suomessa - Mys ......C259
Marttaliitto ............................................ C237

Mathare special Training Centre ......... A112
MeFA Festival ........................................ C219
Metalliliitto ........................................... G489
Metro .................................................... G486
Metsäkustannus ...................................R506
Mieletöntä Valoa ..................................G478
Minerva Kustannus ...............................R506
Mitä-verkosto / lastenhallitus ..............C263
Moniheli-yhteistyöverkosto /  
Moniheli network ................................. R510
Monika-naiset liitto .............................. R510 
Monikulttuuriyhdistys Familia Club .... C240
Msingin ystävyysseura ......................... A104
Musta Taide ..........................................R506
naisasialiitto Unioni ...........................C233
nakurun lapset ......................................B182
nastamuumio .......................................R506
niin & näin .............................................R506
nobody’s dog ........................................B214
nuoret Kotkat .......................................C248
nuorisotutkimusseura ..........................R506
näkövammaisten Keskusliitto ...............A171
oikeutta eläimille ................................. G451
omaiset Huumetyön Tukena ............... G472
opettajien lähetysliitto ........................A155
osuuskunta Bionautit .......................... A130
otava .....................................................R506
PAnD Taiteilijat rauhan puolesta ........ G465
Partiolaiset ............................................C263
Partiolippukunta PUrsiTyTöT ............ B199
Patmos lähetyssäätiö ..........................C243
Pelastakaa lapset .................................A165
Pelastusarmeija .....................................B195
Perussuomalaiset .................................R502
Perussuomalaiset naiset .....................R502
PiFs ....................................................... A168
Plan suomi ............................................G457
Projektilähetys Mwika ........................... A141
Psykologien sosiaalinen vastuu ............A153
Puolueiden kansainvälinen  
demokratiayhteistyö – Demo ..............R502
Pystykorva-kirjat ...................................R506
Pääkaupungin turvakoti ....................... C227
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys 
................................................................B212
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus ..G482
rauhanliitto - Fredsförbundet ............ G464
rosebud ................................................R506
rotaryt .................................................. C261
sadankomitea ...................................... G464
sAK ....................................................... G489
sAsK .................................................... G489
savoy-teatteri ........................................C215
savukeidas ............................................R506
sDP ........................................................R502
sDPl ......................................................G487
seeD .......................................................A158
sel ....................................................... G489
seta .......................................................B203
setlementtiliitto ...................................R509
sey suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto. 
...............................................................C239
shalin Finland ......................................... A111
siemenpuu-säätiö .................................A135
sirkus Magenta ......................................C217
solidaarisuus ........................................ R501

sosialidemokraatit .............................. G454
sosialidemokraattiset opiskelijat sonK 
...............................................................R502
spartacus-säätiö ................................. G456
sPr Veripalvelu ....................................G470
stödpersonsverksamheten 4BT ..........B205
suomen Akateemisten naisten liitto  
– Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund. 
...............................................................B206
suomen Amma-keskus ........................C249
suomen Bahá’í-yhteisö ........................C244
suomen Caritas .................................... A154
suomen kirjastoseura  
– Kirjastot ja kehitys ..............................G471
suomen Kristillinen lääkäriseura, T 
erveyslähetyksen tuki ...........................A142
suomen Kristillinen ylioppilasliitto ..... C247
suomen lasten ja nuorten säätiö ........C263
suomen lepralähetys ...........................A156
suomen luonnonsuojeluliitto ..............G452
suomen lähetysseura .............R503, G488
suomen nnKy-liitto ............................. B207
suomen Pakolaisapu ............................ A148
suomen Pen .........................................C262
suomen Punainen risti ......................... R511
suomen Punainen risti,  
Helsingin ja Uudenmaan piiri .............. B190
suomen rauhanpuolustajat ................ G461
suomen somalia-verkosto ................... A114
suomen Un Women ............................ A169
suomen UWC-yhdistys .........................B183
suomen World Vision .......................... A166
suomen yK-liitto.................................. G463
suomen ylioppilaskuntien liitto (syl) . A149
suomi etelä-Afrikka seura ......................A117
suomi syyria yhteisö ............................B188
suomi-etiopia seura ............................ A109
suomi-intia-seura .................................C255
suomi-israel yhdistysten liitto ...........C256
suomi-Kenia seura | 
The Finnish-Kenyan society ................. A101
suomi-Kuuba-seura ..............................A123
suomi-Mosambik seura ....................... A108
suomi-namibia-seura...........................A107
suomi-nepal -seura .............................C254
suomi-nicaragua-seura ........................A124
suomi-romania-seura .........................C258
suomi-somalia seura ........................... A115
suomi-syyria ystävyysseura ................ A118
suomi-Tansania seura ......................... A105
svensk Ungdom i Helsingfors .............R502
svenska folkpartiet i Helsingfors ........R502
svenska hörselförbundet ..................... A175
svenska kvinnoförbundet i sörnäs .....R502
TA-Tieto .................................................R506
Taksvärkki .............................................C263
Tampereen kehitysmaakauppa ...........G474
TeAM .................................................... G489
Tehy ...................................................... G489
Tekniikka elämää palvelemaan ............. A110
Terra Cognita ........................................R506
The nordic Africa institute ...................A157
Tiedekirja ..............................................R506
Tieteentekijöiden liitto ........................ G489
Tir sananvapauden puolesta ..............C262
Toivon Avaimia ..................................... A143

Turun Maailmankauppa .......................G473
Tutkijaliitto ............................................R506
Työväen Akatemia ................................ C241
Työväen sivistysliitto ...........................R502
Työväenmuseo Werstas ....................... C216
Tähdenkantajat .....................................G476
UFF ........................................................C263
Uhusiano ............................................... A106
Ulkoministeriö ......................................R508
Ulkopolitiikka ........................................R506
Unicef vapaaehtoiset ............................B194
Uskontojen uhrien tuki ......................... B201
Vammaiskumppanuus .......................... A177
Vammaisten maahanmuuttajien  
tukikeskus Hilma ..................................C224
Vantaan antikvariaatti ..........................R506
Vasemmistofoorumi .............................R506
Vasemmistoliitto ..................................R502
Vasemmistonaiset ................................R502
Vasemmistonuoret ................... G455, R502
Vastapaino ............................................R506
Vegaaniliitto............................................B211
Vienan Karjalan ystävät ........................B202
Viestintä ja kehitys -säätiö – Vikes ......C262
Vietnam-seura ....................................... A121
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden  
liitto Vino .............................................B209
Vihreä lanka -lehti ................................C221
Vihreä liitto ..........................................R502
Vihreät naiset .......................................R502
Virka info ...............................................R509
Voima ....................................................R506
Väestöliitto ............................................C263
WaterFinns ............................................ A136
Wsoy ....................................................R506
WWF suomi ......................................... G483
yayasan Penghiburin tuki......................A167
ydin .......................................................R506
yhdenvertaisuusvaltuutettu ............... G460
yhteiset lapsemme .............................. A161
yKl ....................................................... G489
Zimbabwen Aids-orvot ....................... A146
Zonta Clubs,  
Zonta international – Area 1 ..................B186
äetsän seudun kehitysmaaseura ........C252
350 suomi .............................................B187

Yhteensä yli 300 kansalaisjärjestöä, oppi-
laitosta, viranomaista ja yritystä esittäytyy 
rautatientorilla, Kaisaniemen puistossa ja 
Mahdollisuuksien tori -teltassa.

KANSALAISJÄRJESTÖT JA MUUT NÄYTTEILLEASETTAJAT

Over 300 CSOs as well as educational in-
stitutions, public authorities and business-
es participate in the festival at the railway 
square, Kaisaniemi Park and Market of Pos-
sibilities Tent.

CiVil soCieTy orGAnisATions AnD oTHer exHiBiTors

Festivaalille osallistuvien näytteilleasettajien näkemykset eivät välttämättä edusta Kepan virallista kantaa.  The views of the exhibitors participating in the festival do not necessarily represent Kepa’s official views.

#MK2015
#maailmakylassa

Ruoka- ja 
basaarimyyjät

seuraavalla 
sivulla!
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Maailman kirjat 
Rautatientorilla sijaitsevassa kirjateltassa 
esiintyy monikulttuurinen joukko kirjailijoita, 
runoilijoita sekä muita taiteilijoita ja asian-
tuntijoita. Tarjolla on muun muassa kirjaili-
jahaastatteluja, puheenvuoroja ja paneeli-
keskusteluja Ukrainan kriisistä ja Venäjästä, 
Afrikan ympäristöongelmista, ruokaa kos-
kevista terveysväittämistä, euroopan talo-
udesta sekä terroristijärjestö isisistä. esillä 
on runsaasti kustantajia ja järjestöjä, jotka 
esittelevät ja myyvät kirjoja.

Open Finland
Open Finland -teltta rautatientorilla esit-
telee suomea ja suomalaista yhteiskun-
taa maahan muuttaneille. Teltasta löytyy 
runsaasti viranomais-, järjestö-, koulutus-, 
liikunta-, harrastus- ja yrityspalveluita. 
Paikalla ovat muun muassa international 
organization for Migration ioM, luckan in-
tegration, Helsingin seudun kesäyliopisto, 
Helsingin kulttuurikeskus, eiran aikuislukio 
sekä espoon, Helsingin ja Vantaan seura-
kuntien monikulttuurinen toiminta.

Demokratiateltta
Eduskuntapuolueet ja niiden yhteistyö-
järjestö Demo ovat jälleen tavattavissa 
rautatientorin Demokratiateltassa. Tule 
keskustelemaan poliitikkovieraiden ja puo-
lueiden sekä niiden erityisjärjestöjen kanssa 
kehityksestä ja demokratiasta. samalla voit 
tutustua Demon työhön.

Voit myös tehdä itse tai haastaa polii-
tikon tekemään #demokratialupauksen ja 
osallistua arvontaan, jossa palkintona on 
lounas eduskunnassa valitsemasi uuden 
kansanedustajan kanssa.

Mahdollisuuksien tori
Mahdollisuuksien tori -teltta Kaisaniemen 
kentällä kokoaa yhteen 160 kansalaisjärjes-
töä ja muuta näytteilleasettajaa kehitysyh-
teistyö-, vapaaehtoistyö- ja yleisosastolle. 
lisäksi teltassa on kaksi teemakylää: sanan-
vapauskylä ja nuorten oikeuksien kylä. Mah-
dollisuuksien tori -teltan sisältä löytyy myös 
reilun kaupan kahvila.

Nuorten oikeuksien kylä
Nuorten oikeuksien kylä Mahdollisuuksien 
tori -teltassa tuo kuuluville maailman nuor-
ten ääniä ja antaa festivaalivieraille mahdol-
lisuuden ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa. 
Kylässä voi muun muassa lähettää terveisiä 
vastavalituille kansanedustajille, äänestää 
tärkeimmistä nuorten oikeuksista, tutustua 
globaaleihin tasa-arvokysymyksiin ja vapau-
tua sukupuolirooleista.

Kylään voi myös tulla vain levähtämään 
ja nauttimaan kahvista, pelaamaan pelejä 
tai tutustumaan kehittyvien maiden ja suo-

malaisten nuorten elämästä kertoviin valo-
kuvanäyttelyihin.

Paikalla ovat Kehys ry, Plan suomi sää-
tiön Mitä-verkosto ja lastenhallitus, Pää-
kaupunkiseudun partiolaiset, Taksvärkki ry, 
suomen lasten ja nuorten säätiö, UFF ja 
Väestöliitto, jotka kaikki kertovat mielellään 
omasta työstään.

Sananvapauskylä
Sananvapauskylässä Mahdollisuuksien 
tori -teltassa tarkastellaan sananvapauden 
tilaa suomessa ja muualla. Missä kulkevat 
sopivaisuuden rajat? Millaisiin sanan- ja 
ilmaisunvapauskysymyksiin toimittajat, kir-
jailijat ja kansalaiset törmäävät eri puolilla 
maailmaa? onko suomalainen sana va-
paa? entä kynä? 

sananvapauskylän ovat rakentaneet 
sananvapautta puolustavat järjestöt Kult-
tuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti, 
suomen Journalistiliitto, suomen Pen, Toi-
mittajat ilman rajoja, Viestintä ja kehitys 
-säätiö Vikes, electronic Frontier Finland 
– effi ry sekä Haaga-Helia ammattikorkea-
koulun journalismin koulutusohjelma. Tule 
mukaan. sana on vapaa. 

World Books
Located at Railway Square, World Books 
showcases a multicultural group of au-
thors, poets as well as other artists and 
experts. The programme includes author 
interviews, talks and panel discussions con-
cerning the Ukrainian crisis and russia, en-
vironmental issues in Africa, health claims 
related to food, the european economy and 
the terrorist organisation isis. Many pub-
lishers and organisations are represented, 
with various books presented and for sale.

Open Finland
The Open Finland Tent at railway square 
presents Finland and Finnish society to 
new inhabitants. inside, many services are 
showcased, related to or provided by the 
government, organisations, education, 
sports, hobbies and entrepreneurship. ex-
hibitors include the international organiza-
tion for Migration ioM, luckan integration, 
Helsinki summer University, City of Helsinki 
Cultural office, eira High school for Adults 
as well as the multicultural activities of the 
parishes of espoo, Helsinki and Vantaa.

Democracy Tent
Parliamentary parties and their co-oper-
ative organisation Demo are again present 
at the Democracy Tent, located at railway 
square. Come talk to political guests and 
parties and their special organisations about 
development and democracy. At the same 

time, find out more about Demo’s work.
you can also make a pledge for democ-

racy (#demokratialupaus) or challenge a 
politician to make one. you may also enter 
a draw where the prize is a lunch at the 
parliament with a new parliamentary repre-
sentative of your choice.

Market of Possibilities Tent
The Market of Possibilities Tent in Kai-
saniemi Park assembles 160 civil society 
organisations and other exhibitors to areas 
dedicated to development co-operation, 
volunteerism, and a general area. The tent 
also hosts two Theme Villages: Freedom of 
speech and youth rights. The Market of 
Possibilities Tent also includes a Fair Trade 
café.

Youth Rights Village
Youth Rights Village inside the Market of 
Possibilities Tent gives a voice to the young 
people of the world and gives festival visi-
tors the opportunity to speak their opinions 
and be heard. For example, the village lets 
visitors send messages to newly elected 
parliamentary representatives, vote on the 
most important youth rights, get to know 
global questions of equality and be freed of 
gender roles.

you might also pop in only to rest for a 
while and enjoy coffee, play games or view 
photo galleries showcasing the lives of 
youths in Finland and developing countries.

organisations at the village are Kehys, 
the Mitä network and children’s government 
of Plan suomi, the scouts of the capitol re-
gion, operation a Day’s Work Finland, The 
Finnish Children and youth Foundation, UFF 
and the Family Federation of Finland, all of 
which are happy to tell you about their work.

Freedom of Speech Village
Freedom of Speech Village inside the Mar-
ket of Possibilities Tent is about the state 
of freedom of speech in Finland and else-
where. What are the boundaries of propri-
ety? What kind of questions do reporters, 
authors and citizens in different parts of 
the world face when it comes to freedom 
of speech or freedom of expression? Can 
Finns say or write whatever they wish?

Freedom of speech Village is built by 
organisations concerned with freedom of 
speech: The Association for Cultural, sci-
entific and Advocacy Magazines Kultti, 
the Union of Journalists in Finland, Finnish 
Pen, reporters Without Borders, The Finnish 
Foundation for Media, Communication and 
Development Vikes, electronic Frontier Fin-
land effi and the Degree Programme in Jour-
nalism at Haaga-Helia University of Applied 
sciences. Come visit. speak your mind.

 AFriKKA & läHi-iTä | AFriCA & MiDDle eAsT 
 
Afaes food (eTH/GHA/nGr) ................ F428
Afrifason/etnomaailma (CPV) ..............F409
Amucorf (CoD) ...................................... F415
Arabialais-suomalaisten Perheiden  
yhdistys (ArABsU) (eGy) ...................... F417
Association of Angola Community  
residents in Finland (AnG) .................. F407
Association of Cameroonians  
in Finland (CMr) ....................................F422
AWol Finland (sle) ..............................F410
Fattoush (Ple) ....................................... F383
Helsingin islam seurakunta (TUr) .........F411
irTy (irQ) .............................................. F423
Mini ethio Market (eTH) .........................F441
naab persian Cuisine  (iri) ................... F431
ogaden community (soM) .................. F418
Persian Herkut (iri) ..............................F440
Pop-Up ravintola Cappadoccia  
(TUr) ..................................................... F438
sandro (MAr) ........................................F387
scadaa  (CMr) ...................................... F393
siltaks (CoD) ........................................ F420
soul Mama’s Kitchen (MAr)................. F396
suomen somalia-verkosto (soM) ....... F405

Afrikan, Lähi-idän, Latinalaisen Amerikan 
ja Aasian keittiöt ovat kattavasti edustet-
tuna festivaalilla. lisäksi tarjolla on myös 
kotimaisia herkkuja. Jokaiselta ruokamyy-
jältä löytyy ruokalistaltaan vähintään yksi 
kasvisruokavaihtoehto.

The festival features a wide variety of cui-
sines from Africa, Middle east, latin Ameri-
ca and Asia. each food vendor has at least 
one vegetarian option in their menu.

RUOKAMYYJÄT | FooD VenDors

Afrimood ............................................... E328
Alpaca y artesanias ............................... E321
Am international ................................... E337
Ari Markkola .......................................... E347
Bachar ................................................... E338
Baja Clothing .........................................E327
Blanca Ayala .......................................... E312
Cincin ....................................................E309

Design rita ............................................E314
erja raittinen ........................................ E324
esoteeriset alkemistit ........................... E323
Fairyfactory .......................................... E322
Garuda-kauppa ....................................E330
Hamacamundo .....................................E300
Hieno Hilma ...........................................E331
inka Kauppa ........................................... E315
inka Wasi ............................................... E299
inkuto .................................................... E343
Karma Bhutia ........................................E344
Kelttikorut ............................................. E298
Kirwa’s World ........................................ E307
Korumetsä .............................................E313
Kulttuurikioski .......................................E303
lily´s second Hand ................................E311
lumous Kivikorut ..................................E310
Mangomaa .............................................E341
Mariel Design ........................................ E320
Mervi limnell ........................................E308

Basaarimyyjät ovat pieniä käsityö- ja rei-
lun kaupan toimijoita, jotka myyvät muun 
muassa koruja, tekstiilejä, keramiikkaa sekä 
erilaisia kierrätysmateriaaleista valmistet-
tuja tuotteita.

Bazaar vendors are small handicraft and 
fairtrade entrepreneurs selling jewels, tex-
tiles, potteries and various products made 
from recycled materials.

Mithu ......................................................E316
nea Design ........................................... E333
nora Fashion......................................... E329
omeeba ................................................ E346
osman Bangura.................................... E342
Pau Brasil Korut ..................................... E317
PinjaPuu ................................................ E334
Punainennorsu & Muru ........................ E325
raikastamo ............................................E301
rCM Clothing ....................................... E336
sancudo ................................................E305
sebastian’s Creations ...........................E318
steady Graphics ...................................E340
Taitoa ja tietoa liikkuvalle väelle -hanke 
............................................................... E302
Tarutao .................................................. E326
Tenzing Zorden Bhutia ......................... E345
The natural Beautyshop Finland ......... E339
Tähtikuviot ............................................E306
Väinölän luomutila ................................E319

suomi Gambia (GAM) ........................... F414
Taste of Africa (UGA) ............................ F384
Ugandan community in Finland  
(UGA) ..................................................... F403
Umuaka dancing club (nGr) ............... F425

 AAsiA | AsiA  

Bali Brunch – indonesian Vegan street 
Food (inA) ............................................. F395
Bangkok street food (THA) ................... F419
espoon vietnamilais-suomalainen  
yhdistys (Vie) ........................................ F426
Hodai (CHn) ......................................... F439
Kambodzhan ystävyysseura (CAM) .... F392
Kimchi Wagon (Kor) ............................ F388
Korkein Mestari Ching Hai  
kansainvälinen (CHn/Vie) .................... F429
lasten Tulevaisuus | Children’s Future  
(PHi)....................................................... F386
loving Hut express (CHn/Vie) ............ F434
Masala – indian & afghan cuisine  
(AFG/inD) .............................................. F398
Maya nepal (Fin/neP) ........................... F412
namaskaar (inD)...................................F400
nepalilainen ravintola Kantipur (neP) F435
nusantara Cafe (inA) ........................... F424
Prik Hom – Thai Food & Take-Away  
(THA) ......................................................F397
ravintola Maharaja (inD).......................F437
siam ros Thip (THA) ............................ F430
suomalais-Filippiiniläinen yhdistys  
(PHi)........................................................ F421
Taste of Tibet (BHU) .............................. F381
The Multi-ethnic Burmese society  
of Finland (MyA) .................................... F413
Tibetan Food (CHn) ............................. F442
Waree cafe Thai foods (THA) ............... F382

 lATinAlAinen AMeriKKA | lATin AMeriCA  

Aztecas (Mex) ...................................... F402
Hannun Churros (BrA/esP/Fin) .......... F436
liesikiesi (CHi) ...................................... F385
ravintola la Morena (Per) ................... F433
suomi-nicaragua-seura (nCA) ............F404

 MUUT | oTHers  

Caminito (Fin) ....................................... F381
etelä-suomen Menu (Fin) .................... F432
Finnjani avoin yhtiö (Fin) ..................... F380
Fredrika-koulu (Fin) ...............................F391
Helsingin Työttömät HeTy (Fin) ............ F416
Petit Moulin (Fin) .......................F390, F443
Pop-up Barlaurea (Fin)........................F406
reilun kaupan kahvila | Fair Trade Cafe 
.................................................. G449, C260
suomen Meriruokakeittiö (Fin) ........... F399
suomi-Venäjä-seura (rUs) ................... F408
Tavastia Klubi (Fin) ................................F427

BASAARIMYYJÄT | BAZAAr VenDors ERITYISALUEET JA OSASTOT | sPeCiAl AreAs

Reilun kaupan 
kahvila 

Mahdollisuuksien 
tori -teltassa ja 

Taiga-lavan vieressä. 
Tervetuloa!



SAT 14.00 Taiga Stage,  artist inter-
view • SAT 18.45 Savannah Stage, 
concert | Formed at a refugee camp, si-
erra leone’s refugee All stars make music 
built on wartime experiences. Despite the 
grim subject matter, the songs are positive 
in tone, based on a foundation of reggae 
and afropop, with hope, trust and joy at 
their core.

sierra leone’s refugee All stars was 
born when ruben and Grace Koroma, id-
rissa Bangura and Francis John langba – 
who fled the civil war in their homeland and 
met in Guinea – started playing music to 
cheer up the other refugees. The group has 
showed itself to be more than a compel-
ling story, releasing four albums and per-
forming at the Fuji rock Festival in Japan 
and new york’s Central Park summerstage 
among others. 

Producer: Finnish Red Cross

Yle Radio 1 lähettää konsertin etnoillassa tiistai-
na 26.5. kello 19. lähetyksen jälkeen konsertti on 
kuultavissa yle Areenassa. 

Yle Radio 1 will broadcast their concert during 
etnoilta on Tuesday 26 May at 19.00. The concert 
will also be available for streaming on yle Areena 
after the broadcast.

 MUSIIKKI LAUANTAI | MUsiC sATUrDAy Teksti | Text: Kiira Koskela

”Synkistä lähtökohdista huolimatta reggaen ja 
afro popin perustoille rakennetut kappaleet ovat 

sävyltään myönteisiä, ja tarttuvien melodioiden 
keskiössä ovat toivo, luottamus ja ilo.”

LA 14.00 Taiga-lava, artistihaastat-
telu • LA 18.45 Savanni-lava, kon-
sertti | Pakolaisleirillä perustetun sierra 
leone’s refugee All starsin musiikki kum-
puaa kokemuksista sodan keskellä. syn-
kistä lähtökohdista huolimatta reggaen ja 
afropopin perustoille rakennetut kappaleet 
ovat sävyltään myönteisiä, ja tarttuvien 
melodioiden keskiössä ovat toivo, luotta-
mus ja ilo.

Vuonna 1991 alkanut sierra leonen ve-
rinen sisällissota pakotti miljoonat ihmiset 
jättämään kotinsa. sierra leone’s refu-
gee All stars syntyi, kun Guinean puolelle 
paenneet ruben ja Grace Koroma, idrissa 
Bangura ja Francis John langba alkoivat 
soittaa musiikkia piristääkseen leirin muita 
pakolaisia. sodan päätyttyä lopulta vuon-
na 2002 yhtyeen jäsenet palasivat kotiinsa, 
missä joukkoon liittyi lisää muusikoita. Pää-
kaupunki Freetownissa bändi äänitti ensim-
mäisen albuminsa living like a refugeen, 
jonka pohjana käytettiin muun muassa pa-
kolaisleirillä tehtyjä akustisia tallenteita.

sierra leone’s refugee All stars ponnahti 
suuren yleisön tietoisuuteen yhtyeestä teh-
dyn dokumentin myötä. neljä albumia jul-
kaissut ryhmä on esiintynyt muun muassa 
Fuji rock Festivalilla Japanissa sekä new 
yorkin Central Park summerstagella, ja 
bändi on osoittanut olevansa muutakin kuin 
pelkkä myyvä tarina. 

Vaikka bändin jäsenet ovat menettäneet 
läheisiään ja heidän kotimaansa terveysti-
lanne on heikko, motivoi yhtyettä toive pa-
remmasta tulevaisuudesta. 

Tuottaja: Suomen Punainen Risti 

Sierraleonelaisbändi soittaa paremman huomisen puolesta

Sierra Leone’s Refugee All Stars (SLE) 
 
 AFroPoP / reGGAe  

Punainen Risti työskente-
lee ebolaa vastaan muun 
muassa Sierra Leonessa

• sierra leone kärsii historiansa pahim-
masta ebolaepidemiasta. epidemia 
sai alkunsa joulukuussa 2013 Guineas-
sa, mistä se levisi muualle – uhkaavim-
min sierra leoneen ja liberiaan.

• Tartuntojen ehkäisemiseksi järjestö 
jakaa ihmisille tietoa, tarjoaa henkistä 
tukea, seuraa ebolaan sairastuneiden 
kanssa kontaktissa olleita, tekee klii-
nistä hoitotyötä ja huolehtii turvallises-
ta hautaamisesta.

• suomen Punainen risti on tukenut 
työtä Katastrofirahastonsa avulla. 
Ulkoministeriö on rahoittanut työtä 
sPr:n välityksellä.

• sPr:n avustustyöntekijöitä on ollut 
alueella viime vuoden huhtikuusta 
asti. lisäksi sPr on toimittanut sierra 
leoneen materiaali- ja vaateapua sekä 
logistiikkaan erikoistuneen hätäapu-
yksikön.

• Tartuntojen määrä on saatu vähene-
mään, mutta epidemian riskit eivät 
ole ohi.

lähde: suomen Punainen risti
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Kaveri Special
 AFroBeAT / HiGHliFe / AFroPoP 

LA 11.45 Monsuuni-lava | Afrikkalais-
vaikutteista kitarapopia soittava Kaveri 
special nostattaa festivaalitunnelman ko-
holleen helteisen helmeilevillä tahdeillaan. 
Trooppisia rytmejä rakastavan bändin 
musiikki on kunnianosoitus afrikkalaiselle 
70- ja 80-luvun highlifelle ja soukousille, ja 
yhtyeen viime vuonna julkaistun esikoisle-
vyn tarttuvat rytmit takasivat suosiollisen 
vastaanoton albumille.

Helsinkiläinen yhtye on perustettu vuon-
na 2012. Kotimaan lisäksi se on keikkaillut 
ruotsissa, Virossa ja latviassa. ryhmän au-
rinkoinen groove kuljettaa yleisön letkeisiin 
tunnelmiin ja afrobeatin kulta-aikojen ääni-
maisemiin.

Tuottaja: Kepa

MUSIIKKI LAUANTAI | MUsiC sATUrDAy Teksti | Text: Kiira KoskelaMUSIIKKI LAUANTAI | MUsiC sATUrDAy Teksti | Text:  
Kiira Koskela, Piia lääveri

 PoP / soUl 

LA 12.45 Savanni-lava | ilmaisuvoimai-
sesta tulkinnasta tunnettu laulaja-laulun-
tekijä Janna on noussut suomen poptähti-
taivaalle vauhdilla. Hänen suomenkielinen 
albuminsa kohosi viime kesänä heti ilmesty-
misviikolla virallisen albumilistan ykköseksi, 
ja singlet ovat keikkuneet radioiden soitto-
listojen kärjessä.

Janna käsittelee teksteissään vakuut-
tavasti ja tuoreella otteella nuoren naisen 
elämää, ja laulajan tumma ääni ja moderni 
pop ovat osoittaneet vetovoimansa. Aiem-
min englanniksi levyttänyt muusikko on 
kiertänyt esiintymässä myös suomen ulko-
puolella.

Tuottaja: Metro

SAT 12.45 Savannah Stage | Known for 
her expressive delivery, singer-songwriter 
Janna rapidly rose to top of Finnish pop. 
Her Finnish-language album climbed to the 
top of the charts in its first week of release 
with singles sitting atop radio playlists.

Janna’s lyrics present a convincing and 
fresh take on the life of a young woman, 
and the combination of her deep voice and 
modern pop have proven magnetic. she 
has also toured beyond Finland, having 
previously performed in english.

Producer: Metro

 KorA-roCK 

LA 15.00  Savanni-lava
SU 21.30 Tavastia-klubi | Guinealainen 
griootti-muusikko Ba Cissoko saapuu fes-
tivaalille yhtyeensä kanssa näyttämään, 
mitä on kora-rock. Cissoko on syntynyt 
Koundaran pienessä kaupungissa, jossa hä-
nen enonsa, kora-maestro M’Bady Kouyaté, 
tutustutti muusikonalun länsiafrikkalaisen 
kielisoittimen saloihin. Mandingojen vanho-
jen tarinoiden keskellä kasvanut muusikko 
ei kuitenkaan tyytynyt perinteiseen soitan-
taan, vaan revittelee musiikissaan myös 
modernin rock- ja pop-musiikin tyyleillä ta-
valla, joka rakentaa sillan länsiafrikkalaisen 
nykymusiikin ja musiikkitradition välille.

Tuottaja: Kepa

SAT 15.00 Savannah Stage 
SUN 21.30 Tavastia Club | Guinean 
Griot musician Ba Cissoko and his band 
will give a taste of kora rock to the festival 
audience. Cissoko is born in the small city 
of Koundara where his uncle, the praised 
maestro of kora, M’Bady Kouyaté, intro-
duced the young musician to the secrets 
of this West African string harp. raised sur-
rounded by the Mandingo storytelling tra-
ditions, Cissoko wanted to take the music 
tradition to the next level by including some 
modern rock and pop tunes in his music.

Producer: Kepa

Janna

Tsuumi Sound System
 FolK / ConTeMPorAry 

LA 14.00 Monsuuni-lava | nykykan-
sanmusiikin maisemissa vaeltava Tsuumi 
sound system lukeutuu alansa huippuni-
miin. suomalaisten musiikkiperinteiden juu-
rilla seisova yhtye tuo tyyliinsä kekseliäästi 
vaikutteita akustisesta jazzista, tangosta, 
sambasta sekä Balkanilta.

Kansanmusiikin rockbändiksi kutsuttu 
yhtye esiintyi viime kesänä saksassa, ja 
syksyllä bändi kiersi ensimmäistä kertaa 
Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2006 perustet-
tu kokoonpano on julkaissut kolme albumia.

Tuottaja: Kepa

SAT 14.00 Monsoon Stage | Tsuumi 
sound system is one of the top names of 
modern folk music, combining Finnish mu-
sical tradition with influences from acoustic 
jazz, tango, samba and the Balkans. The 
group is composed of eight members, veter-
ans of both festival stages and concert halls.

The band has been called a rock band 
of folk music, having performed in Germa-
ny and north America in the past year. The 
band was formed in 2006, and has to date 
released three albums.

Producer: Kepa

Pietarin  
Spektaakkeli
 BlUes / HiPHoP / roCK / reGGAe / PoP 

LA 19.20 Mekong-lava | Bluesista, fol-
kista, rockabillysta ja monesta muusta 
musiikinlajista tuttuihin rytmeihin nojaava 
Pietarin spektaakkeli valloittaa yleisönsä 
omintakeisella tyylillään. yhtye julkaisi vii-
me vuonna ensimmäisen albuminsa rak-
kauteen. Musiikissa kaikuvat niin oivaltavat 

rytmit kuin arkiset lyriikat.
Bändin jäsenten taustat ovat syvällä 

hiphopissa, roots-musiikissa ja rockissa. yh-
tyeen muodostavat laulaja-kitaristi Pietari 
Kiviharju, basisti ja taustalaulaja Mitja Tuu-
rala ja rumpali-taustalaulaja Tyko Haapala. 
Genrestä toiseen hyppinyt Pietari on rap-ar-

tisti, joka on tehnyt musiikkia bluesista pun-
kiin. Haapala puolestaan on tullut tutuksi 
hiphop-muusikko Tykopaattina, ja Tuurala 
tunnetaan muun muassa J. Karjalaisen ja 
Tuomari nurmion yhtyeistä.

Tuottaja: Kepa

SAT 19.20 Mekong Stage | Pietarin 
spektaakkeli takes over Mekong stage with 
their original style, drawing inspiration from 
blues, folk, rockabilly and various other 
genres. last year, the band released their 
first album rakkauteen.

The group’s members are rooted deep in 
hip-hop, roots and rock. The band is com-
posed of singer-guitarist Pietari Kiviharju, 
bass player and backing vocalist Mitja 
Tuurala and drummer-vocalist Tyko Haapa-
la. Genre-hopping Pietari is a rap artist who 
has explored numerous musical styles from 
blues to punk. Haapala is better known as 
hip-hop musician Tykopaatti, while Tuurala 
has played with J. Karjalainen and Tuomari 
nurmio, among others.

Producer: Kepa

SAT 11.45 Monsoon Stage | Kaveri spe-
cial’s African-influenced guitar pop takes 
the festival mood to another level with its 
sweltering sounds and effervescent beats. 
The band’s music is a love letter to African 
highlife and soukous of the 70s and 80s, 

and the catchy rhythms of last year’s debut 
album ensured a positive reception.

The group’s laid-back and sunny groove 
takes audiences back to the soundscapes 
of the golden age of afrobeat.

Producer: Kepa
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LA 20.00 Virgin Oil Co. | Festivaalilau-
antai jatkuu illalla Virgin oilissa. Decent 
Work Clubilla esiintyvät Paleface & räjäh-
tävä nyrkki, Koiton laulu, Komea seppo & 
rytmiorkesteri sekä DJ TyTTi. 

suomalaisen kantaaottavan rapin ai-
rut Paleface on osoittanut, että yhteiskun-
takriittiselle sanataiteelle on kysyntää. 
Viime vuodet suomenkielisiä levyjä julkais-
sut artisti on myynyt kultaa ja platinaa, ja 
syksyllä 2014 ilmestynyt albumi luova tuho 
keräsi runsaasti kiitosta musiikkimediassa.

Koiton laulu on helsinkiläinen sekakuoro, 
jonka ohjelmistoon kuuluu muun muassa 
suomalaista nykymusiikkia ja poliittisen lau-
lun klassikoita. Kuoro on tehnyt tiivistä yh-
teistyötä kotimaisten ja ulkomaisten sävel-
täjien ja runoilijoiden kanssa, ja sillä on pit-
kä historia suomalaisessa laululiikkeessä. 

Komea seppo & rytmiorkesteri on sAsK 
ry:n työntekijöistä ja tukijoista koostuva soli-
daarisuuden sanaa levittävä populaarimus-
iikin hippabändi. Klubille on vapaa pääsy. 

Tuottaja: SASK

Aziza Brahim (ARG/ESP/ESH)
SAT 20.00 Virgin Oil Co. | saturday 
evening continues at Virgin oil. Performers 
at the Decent Work Club include Paleface & 
räjähtävä nyrkki, Koiton laulu, Komea sep-
po & rytmiorkesteri and DJ TyTTi. 

Political rap herald Paleface has demon-
strated the demand for socially conscious 
music. Having recorded gold- and plati-
num-selling albums in Finnish the past few 
years, he released the album luova tuho in 
autumn 2014 to much critical praise.

Koiton laulu is a mixed choir from Hel-
sinki, their repertoire including modern 
Finnish music and classic political songs. 
Komea seppo & rytmiorkesteri is a party 
band composed of employees and support-
ers of sAsK ry. Admittance is free.

Producer: SASK

Teksti | Text: Kiira KoskelaTeksti | Text: Kiira Koskela

Klezmofobia (DEN)
 KleZMer / roCK / sKA 

LA 17.40 Monsuuni-lava | itäeurooppa-
laisen folkin juurilta ponnistava Klezmofo-
bia yhdistelee musiikissaan vaikutteita aina 
rockista ja skasta jazziin ja kabareeseen. 
lopputulos on progressiivista klezmeriä, 
joka tempaa yleisön mukaan ketjutanssin 
pyörteisiin.

Kolme albumia julkaisseen tanskalais-
yhtyeen kappaleiden tunnelma vaihtelee 
iloisesta melankoliseen ja kaikkeen siltä 
väliltä, kuten klezmerissä kuuluu. Perinteitä 

 FolK / AAViKKoBlUes | DeserT BlUes 
 

SAT 16.50 Savannah Stage, concert
SAT 19.20 Taiga Stage, artist inter-
view | Through her music, inspired by the 
cultural tradition of Western sahara, Aziza 
Brahim wants to remind people about the 
long-standing conflict in the area. The sah-
rawi singer, currently a resident of spain, 
covers the history and decades-long dis-
tress of her people in her songs.

Brahim was born and raised at a ref-
ugee camp in Algeria, where her mother 
escaped the Moroccan-occupied Western 
sahara. like many other sahrawi youths, 
Brahim left for Cuba to study with the help 
of a scholarship. However, her career in 
music only began after winning a national 
singing contest in 1995.

in her music Brahim combines influenc-
es from flamenco and blues with a Western 
saharan soundscape, and her melodies 
and captivating voice have enchanted crit-
ics around the world. Her audiences have 
grown from album to album, with last year’s 
soutak topping the World Music Charts eu-
rope for the year.

Producer: Kepa

LA 16.50 Savanni-lava, konsertti 
LA 19.20 Taiga-lava, artistihaastat-
telu | länsisaharalaisesta kulttuuriperin-
teestä vaikutteita ammentava Aziza Bra-
him haluaa musiikillaan muistuttaa ihmisiä 
alueen pitkittyneestä konfliktista. nykyisin 
espanjassa asuva sahrawi-laulaja käsitte-
lee kappaleissaan kansansa historiaa ja 
vuosikymmeniä kestänyttä ahdinkoa.

Brahim syntyi ja varttui pakolaisleiril-
lä Algeriassa, jonne hänen äitinsä pakeni 
Marokon miehittämästä länsi-saharasta. 
Monien muiden sahrawi-nuorten tavoin 
Brahim lähti opiskelemaan stipendin turvin 
Kuubaan, mutta hänen musiikillinen uransa 
käynnistyi vasta hänen palattuaan pako-
laisleirille ja voitettuaan kansallisen laulu-
kilpailun vuonna 1995.

Vivahteita muun muassa flamencosta 
ja bluesista länsisaharalaiseen äänimaise-
maan yhdistelevän laulajan melodiset kap-

paleet ja vangitseva ääni ovat lumonneet 
kriitikot eri puolilla maailmaa. Hänen 

yleisönsä on kasvanut levy levyl-
tä, ja viime vuonna julkaistu 

soutak kohosi World Music 
Charts europen koko vuo-

den ykköseksi.
Tuottaja: Kepa

Yle Radio 1 lähettää Aziza Brahimin Maailma 
kylässä -konsertin etnoillassa tiistaina 26.5. 
kello 19.45. lähetyksen jälkeen konsertti on 
kuultavissa myös yle Areenassa.

Yle Radio 1 will broadcast Aziza Brahim’s 
concert during etnoilta on Tuesday 26 May at 
19.45. The concert will be available for strea-
ming on yle Areena after the broadcast. 

” Sahrawi-laulaja käsittelee 
kappaleissaan kansansa 

historiaa ja vuosikymmeniä 
kestänyttä ahdinkoa.”

samaan aikaan kunnioittavalta ja uudista-
valta kokoonpanolta ei puutu lava karismaa, 
ja luvassa on improvisaatiota ja yllätyksiä, 
kun tämä kuusikko pääsee vauhtiin.

Tuottaja: Kepa

SAT 17.40 Monsoon Stage | The start-
ing point for Klezmofobia is eastern europe-
an folk, to which they incorporate influenc-
es all the way from rock and ska to jazz and 
cabaret. The end product is progressive 
klezmer, sure to get the audience on their 
feet and into the movements of the chain 
dance.

The Danish band has released three al-
bums, and their songs vary from the joyful 
to the melancholic and everything in be-
tween, as is often the case with klezmer. 
The ensemble respects and renews tra-
dition, and there’s no lack of charisma on 
stage. When these six get going, expect 
improvisation and surprises.

Producer: Kepa

Klezmofobia järjestää vauhdikkaan  
lastenkonsertin Tenava-Timbuktu-alueella.  
lA 12.00–12.30. ei ikärajaa.
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SOITTOAJAT | seT TiMes
20.30–21.00  Komea Seppo & Rytmiorkesteri
21.30–21.50  Koiton Laulu
22.30–00.00 Paleface & Räjähtävä Nyrkki
» Virgin Oil Co. Mannerheimintie 5

Decent Work Club
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Suomen suurin
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 FolK / roCK / inDie-PoP 

SU 14.40 Savanni-lava, konsertti  
SU 17.20 Taiga-lava, artistihaastat-
telu | libanonilaisen Mashrou’ leilan me-
lodinen rock on tarttuva yhdistelmä kita-
ravetoista indie-poppia, folk-vaikutteita 
ja stadionrock-tunnelmaa. yhtye on tullut 
tunnetuksi etenkin sanoituksistaan, joissa 
ivan kohteeksi ovat joutuneet niin kotimaan 
politiikka kuin yhteiskunnalliset konventiot. 

Mashrou' leila on yksi vaihtoehtoisen 
arabirockin kuumimmista nimistä, ja sen 
epäsovinnainen musiikki on sekä herättänyt 

ihastusta että kerännyt kritiikkiä. Kokoon-
pano tarjoilee melankolisia balladeja, tans-
sittavia pop-kappaleita ja iskeviä rock-bii-
sejä sopivassa suhteessa, ja yhtye on tällä 
hetkellä lähi-idän suosituin indie-bändi.

Tuottaja: Kepa

SUN 14.40 Savannah Stage, concert
SUN 17.20 Taiga Stage, artist inter-
view | lebanese Mashrou' leila’s melodic 
rock is a catchy fusion of guitar-driven in-
die pop, folk influences and arena rock. 

Teksti | Text: Kiira Koskela Teksti | Text: Kiira Koskela MUSIIKKI SUNNUNTAI | MUsiC sUnDAy MUSIIKKI SUNNUNTAI | MUsiC sUnDAy 

 AFroBeAT / FUnK / soUl / JAZZ 

SU 16.45 Savanni-lava | Kun afropopin legenda orlando Julius 
ja nykyjazz-kollektiivi The Heliocentrics sulkeutuivat yhdessä studi-
oon, oli lopputuloksena yksi viime vuoden hehkutetuimmista afro-
beat-julkaisuista. Jaiyede Afro -albumilla kuullaan, paitsi useita Ju-
liuksen uran alkuvaiheen sävellyksiä ensi kertaa äänitettynä, myös 
kokonaan uutta musiikkia. Tänä vuonna kokoonpano on kiertänyt 
kehujen saattelemana ympäri eurooppaa ja saapuu vihdoin tar-
joilemaan villitsevää grooveaan myös suomeen Maailma kylässä 
-festivaalin päälavalle.

Afrikkalaisen musiikin veteraani, saksofonisti ja säveltäjä orlan-
do Julius kuuluu kiistatta nigerialaisen musiikin kärkikaartiin. Hänen 
uransa käynnistyi 1950-luvulla ibadanissa, missä hän tutustui mui-
hin muusikoihin ja päätyi soittamaan muun muassa eddy okontan 
Top Aces -bändiin. seuraavalla vuosikymmenellä perustamansa 
Modern Aces -yhtyeen kanssa Julius äänitti uraauurtavan super 
Afro soul -albumin, jolla muusikot yhdistelivät highlifea, jazzia ja 
rhythm and bluesia ennenkuulumattomalla tavalla.

Pitkän uransa aikana Julius on tehnyt yhteistyötä useiden alan 
huippujen kanssa, joista yksi on esimerkiksi viime vuonna Maailma 
kylässä -festivaalilla esiintynyt Hugh Masekela. länsimaiselle ylei-
sölle Julius on tullut tutuksi viimeistään 2000-luvulla eurooppalais-
ten levy-yhtiöiden alettua julkaista hänen vanhaa tuotantoaan krii-
tikoiden ylistyksellä. The Heliocentricsin kanssa äänitetty Jaiyede 
Afro on ensimmäinen kansainvälisesti julkaistu uusi studioalbumi 
tältä afropop-legendalta.

lontoolainen The Heliocentrics on tehnyt aiemmin yhteistyötä 
muun muassa Mulatu Astatken, lloyd Millerin ja DJ shadow’n kans-
sa. Jazzin, funkin, hiphopin ja electronican värittämissä maisemis-
sa seikkaileva yhtye tuo Juliuksen sointiin säväyksen psykedeliaa, 
ja lopputulos on taatusti tiukkaa funkia progressiivisella otteella.

Tuottaja: Kepa

SUN 16.45 Savannah Stage | When afropop legend orlando 
Julius and modern jazz collective The Heliocentrics joined forces in 
the studio, the resulting album was one of last year’s most talked-
about afrobeat releases.

A veteran of African music, saxophonist and composer orlando 
Julius is without a doubt among the elite in nigerian music. in his 
music, Julius has combined highlife, jazz, soul and r&B in ground-
breaking ways, collaborating along the way with African jazz pio-
neer Hugh Masekela, who performed at World Village Festival in 
2014. Western audiences came to know Julius by the 2000s at the 
latest, as european record companies began releasing his works to 
much critical praise.

london-based The Heliocentrics are musical adventurers, diving 
into the worlds of psychedelic jazz, funk, hip-hop and electronica. 
Having previously collaborated with Mulatu Astatke, lloyd Miller 
and DJ shadow, the group brings a hint of the psychedelic to Julius’ 
tones, resulting in guaranteed funk with a progressive spin.

Producer: Kepa

Kora – länsiafrikkalainen perinnesoitin
• länsiafrikkalainen kora on harppua ja luuttua  

muistuttava kielisoitin, joka rakennetaan kalebassista  
ja naudanvuoasta.

• Korassa on tavallisesti 21 kieltä, joita soitetaan peukaloilla  
ja etusormilla.

• Koraa soitetaan muun muassa Guineassa, Malissa,  
senegalissa ja Gambiassa.

lähde: Wikipedia

Afrobeatissa yhdistyvät populaari- ja kansanmusiikki
• Afrobeat kehittyi nigeriassa 1960-luvun lopulla. Tyylisuunnassa yhdis-

tellään muun muassa jazzia, funkia ja rockia afrikkalaisiin rytmeihin.
• Tyylin kehittäjänä pidetään nigerialaista Fela Kutia (1938–1997). 
• Kuti oli paitsi muusikko, myös kansalaisaktivisti. Hän kritisoi voimakkaasti 

kotimaansa hallitusta ja kansainvälisiä yrityksiä, jotka toimivat maassa.
• Fela Kutilla oli suuri rooli ihmisoikeuksien edistämisessä.

lähteet: Ulkoministeriö, Wikipedia, 
orlando Juliuksen haastattelu (Quinton scott)

 Orlando Julius & The Heliocentrics (NGR/GBR)  

 KorA-PoP / AFro  

SU 15.50 Monsuuni-lava | länsiafrikkalaisen kora-soittimen 
taitaja Jaliba Kuyateh yhdistelee luontevasti gambialaisia rytmejä 
ja nykysoundeja musiikissaan, jota hän kutsuu kora-popiksi. Kyua-
tehin käsissä 21-kielinen perinnesoitin taipuu myös moderniin me-
noon.

Kuyateh on oppinut isältään monimutkaisen soittimen perus-
teet. ensimmäisen yhtyeensä hajoamisen jälkeen Kuyateh perusti 
nykyisen Kumareh-bändinsä, joka on saavuttanut suurta suosiota 
kotimaassaan Gambiassa.

yhdessä Kumarehin kanssa Kuyateh kiertää maailmalla levittä-
mässä hyvää tuulta ja rakkautta musiikkiin. Muusikoiden tavoittee-
na on tuoda yhteen eri kulttuureja ja ihmisiä, ja Kuyateh on myös 
toiminut Unicefin hyvän tahdon lähettiläänä Gambiassa jo usean 
vuoden ajan.

Tuottaja: Suomi-Gambia-yhdistys

SUN 15.50 Monsoon Stage | Jaliba Kuyateh is a master of 
the West African instrument kora, and in his music he combines 
Gambian rhythms with modern sounds, a blend he has named 
kora-pop. A kora has 21 strings, and in Kuyateh’s hands, the tradi-
tional instrument sounds modern. Kuyateh learned the basics of 
playing this complex instrument from his father. After his first band 
broke up, Kuyateh formed his current band Kumareh, which gained 
lots of popularity in Gambia. Kuyateh has also served as UniCeF 
Goodwill Ambassador in Gambia for several years.

Producer: Gambians in Finland

Mashrou' Leila (LIB) “Mashrou' Leila on yksi  
vaihtoehtoisen arabirockin 

kuumimmista nimistä.”

The band has become known especially for 
their lyrics, which poke fun at domestic pol-
itics, societal conventions and more. 

one of the hottest names in Arabic rock, 
Mashrou' leila have drawn both acclaim 
and ire with their unconventional music. 
Their music features an enjoyable mix of 
melancholy ballads, danceable pop and 
hard-hitting rock songs, and the band is 
currently the most popular indie band in 
the Middle east. Producer: Kepa

Jaliba Kuyateh &  
Kumareh Band (GAM)
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 länsiAFriKKAlAinen TAnssi JA MUsiiKKi  

SU 14.10 Monsuuni-lava | Hypnoottisia 
rytmejä ja naamiotansseja tarjoileva Dou-
nya Fanyi Fan on helsinkiläinen länsiafrik-
kalaisen tanssin ja musiikin kokoonpano. 
energisen ryhmän intensiivisestä esitykses-
tä ei puutu vauhtia, jonka vastapainoksi 
päästään nauttimaan myös herkästä kora-, 
balafoni- ja huilumusiikista.

 MUSIIKKI SUNNUNTAI | MUsiC sUnDAy Teksti | Text: Kiira Koskela, Aida räihälä

UMO – Helsinki – Cotonou (FIN/BEN)

Aiyekooto & Afrobeat International  
– kymmenvuotisen musiikkitaipaleen juhlaa!
SU 21.00 Tavastia-klubi
Festarijatkoilla tarjoillaan kuplivia rytmejä aina pikkutunneille asti 
päättäjäisklubin merkeissä. Musiikista vastaavat DJ svengali, gui-
nealainen Ba Cissoko sekä kymmenvuotista taivaltaan juhlistava 
kotimainen afrobeat-kokoonpano Aiyekooto & Afrobeat internatio-
nal. ryhmän nigerialaissyntyinen nokkamies Babatunde Akerele eli 
Aiyekooto muutti suomeen vuonna 2005, ja kasasi reggaeympy-
röistä tutuksi tulleen kitaristi seppo ”Paarma” salmen kanssa nuo-
rista rytmimusiikkilahjakkuuksista koostuvan Afrobeat internatio-
nalin. rytmikäs ryhmä yhdistää musiikissaan afrobeatia highlifeen 
ja funkiin, joten tanssilattiat täyttävä persoonallinen groove on ker-
rassaan vastustamaton.

illan käynnistävä DJ svengali jatkaa välissä esiintyvien bändien 
jälkeen settiään puoli kolmeen asti. Klubille on vapaa pääsy. 

Tuottaja: Kepa

SUN 21.00 Tavastia Club 
Bubbling rhythms and captivating performances fill Tavastia Club 
as the final event of the festival takes over. The evening’s music 
comes courtesy of DJ svengali, Guinean Ba Cissoko and afrobeat 
group Aiyekooto & Afrobeat international, who celebrate their 10th 
anniversary. The group’s nigerian-born frontman Babatunde Aker-
ele a.k.a. Aiyekooto moved to Finland in 2005, and together with 
renowned reggae guitarist seppo ”Paarma” salmi he assembled a 
group of young talented musicians to form Afrobeat international. 
The group combines afrobeat with highlife and funk, filling dance 
floors with their unique and thoroughly irresistible groove.

DJ svengali kicks off the festivities and keeps the atmosphere 
going between and after the bands until 2.30. Admittance is free.

Producer: Kepa

Vuonna 2012 perustetun Dounya Fanyi 
Fanin jäsenet ovat kotoisin Guineasta, Bur-
kina Fasosta, Malista ja suomesta. Ammat-
timuusikoista ja -tanssijoista koostuvan ryh-
män taiteellisena johtajana toimii Guinean 
kansallisbaletin les Ballets Africainsin solis-
titanssija Alhassane Keita.

Tuottaja: Kepa

Aurora
 reGGAe / PoP 

SU 11.45 Monsuuni-lava | laulaja-lau-
luntekijä Auroran raikas reggae vie kuuli-
jat aurinkoisiin tunnelmiin. suomi-reggaen 
kärkikaartiin harpannut muusikko julkaisi 
alkuvuonna esikoislevynsä, ja hänen sing-
lensä eilisen aurinko ja se soi ovat kumpi-
kin keränneet reilusti yli miljoona kuuntelua 
spotifyssa.

Aurora on valmistunut Helsingin Pop & 
Jazz Konservatoriosta ja esiintynyt erilai-
sissa reggaekokoonpanoissa ennen soo-
louraansa. lahjakas muusikko sanoittaa 
biisinsä itse, ja hänen tekstinsä rakentavat 
samastuttavia tarinoita notkuvien melodioi-
den ympärille.

Tuottaja: Kepa

SUN 11.45 Monsoon Stage | A sunny 
atmosphere permeates singer-songwriter 
Aurora’s reggae sound. A rapidly rising star 
in Finnish reggae, she released her debut 
album in the beginning of 2015 and the sin-
gles eilisen aurinko and se soi have both 
accrued over a million plays on spotify.

Aurora is a graduate of the Pop & Jazz 
Conservatory of Helsinki, performing with a 
variety of reggae groups before embarking 
on a solo career. she is a gifted musician, 
writing her own lyrics and building relata-
ble texts around swaying melodies.

Producer: Kepa

 FUnK / JAZZ 

SU 11.20 Mekong-lava | Hammond-ur-
kuri Kalle salonen ja hänen bändinsä soit-
tavat funk-, jazz- ja rhythm and blues -vai-
kutteista musiikkia vankalla näkemyksellä. 
Bändin kanssa esiintyy rap-solisti MC Koo.

lapsesta asti koskettimia soittanut salo-
nen perusti yhtyeensä vuonna 2012, ja esi-
koisalbumi Cat slide julkaistiin seuraavana 
vuonna hyvien arvostelujen saattelemana. 
Urkuri tunnetaan tyylikkäistä sävellyksis-
tään ja rohkeista live-vedoistaan. Vetävät 
retrosoundit siivittävät yhtyeen jameja.

Tuottaja: Lyhty

 JAZZ / FUnK / AFroBeAT 

SU 12.45 Savanni-lava | yksi jazzkesän 
kiinnostavimmista yhteistyöprojekteista 
saa ensi-iltansa, kun Uuden Musiikin orkes-
teri UMo ja suomalais-beniniläistä Helsin-
ki-Cotonou ensemblea luotsaava säveltäjä-
kaksikko nousevat savanni-lavalle. Tarjolla 
on tinkimätöntä jazzfunkia ja väkevää afro-
beat-tunnelmointia, kun suomen tunnetuin 
ammattilais-big band ja voodoo-rytmeistä 
ammentavat kitaristi Janne Halonen ja lyö-
mäsoittaja-laulaja nöel saïzonou lyöttäyty-
vät yksiin.

UMo tunnetaan monipuolisesta ohjel-
mistostaan ja suomen kärkikaartiin kuu-
luvista muusikoistaan. Tänä vuonna 40 

vuotta täyttävä orkesteri sekoittaa suve-
reenisti uutta ja vanhaa, ja 16-henkisen 
kokoonpanon esityksissä on totuttu kuule-
maan tyylilajeja soulista klassiseen musiik-
kiin raikkaalla otteella. Helsinki-Cotonou 
ensemblen musiikissa kaikuvan beniniläi-
sen voodoo-uskonnon perinnepoljennon, 
afrobeatin ja funkin yhdistelmä tuo UMo:n 
musiikkiin uutta soundia ja odottamattomia 
rytmejä.

Tuottaja: Kepa

SUN 12.45 Savannah Stage | strong 
afrobeat moods and jazzfunk without com-
promise can be expected when guitarist 

Janne Halonen and percussionist-sing-
er nöel saïzonou combine their voodoo 
rhythm influences with Finland’s best-
known professional big band UMo.

With echoes of the traditional beat of Be-
ninese voodoo religion and a combination 
of afrobeat and funk, Helsinki-Cotonou en-
semble’s influence brings new sounds and 
surprising rhythms to UMo’s music.

Producer: Kepa

MUSIIKKI SUNNUNTAI | MUsiC sUnDAy

SUN 11.20 Mekong Stage | Hammond 
organist Kalle salonen and his band play 
funk-, jazz- and rhythm and blues-inspired 
music with a strong vision. Performing with  
the band is rap artist MC Koo.

salonen formed the band in 2012, and 
they released their debut album Cat slide 
the following year to a positive critical re-
ception. The virtuoso organist plays a va-
riety of musical genres with spunky retro 
sounds.

Producer: Lyhty

Kalle Salonen band feat. MC Koo

SOITTOAJAT | seT TiMes
21.30–22.15 Ba Cissoko (GUi/FrA) 
22.45–23.45 Aiyekooto & Afrobeat International (Fin/nGr) 
» Tavastia-klubi, Urho Kekkosen katu 4-6

Afterparty

lue lisää UMo – Helsinki – Cotonousta sivulta 50.

Dounya Fanyi Fan (FIN/BUR/GUI/MLI)

SUN 14.10 Monsoon Stage | Helsin-
ki-based group Dounya Fanyi Fan’s perfor-
mances are marked by hypnotic rhythms 
and masquerade dances. specialising in 
West African dance and music, the group’s 
energetic and intense  movements are bal-
anced by the delicate sounds of the kora, 
balaphone and flute.

Dounya Fanyi Fan was formed in 2012, 
with members from Guinea, Burkina Faso, 
Mali and Finland. The group is composed 
of professional musicians and dancers, 
with soloist Alhassane Keita of the national 
Guinean Ballet les Ballets Africains serving 
as creative director.

Producer: Kepa

Dounya Fanyi Fan järjestää lapsille ohjel-
maa Tenava-Timbuktu-alueella sunnuntaina 
15.40. ei ikärajaa. 

Dounya Fanyi Fan will host programme for 
children at Kids’ Corner on sunday 15.40.  
no age limit.
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Silminnäkijät – 
Tarinoita ihmisen 
ja luonnon 
kohtaamisesta  
Itä-Himalajalla

LA 11–20, SU 11–18 Kaisaniemen 
puiston suihkulähde | Valokuvaaja Mee-
ri Koutaniemi on kuvannut bhutanilaisessa 
kansallispuistossa villieläinten keskellä asu-
via paikallisia, jotka kertovat kohtaamisis-
taan ympäröivän luonnon kanssa. yhteis-
elo tarjoaa arvokkaita luontokokemuksia, 
mutta johtaa myös konflikteihin. Viljelyksiä 
tuhoavat peurat, apinat, villisiat ja norsut 
aiheuttavat ongelmia maanviljelystä riip-
puvaisille ihmisille. Myös tiikerit ja karhut 
ovat vahingoittaneet paikallisia. Asukkaat 
ovat kuitenkin löytäneet uusia tapoja elää 
luonnon kanssa; käyttöön on otettu esimer-
kiksi sähköaitoja ja petokorvausjärjestelmä. 
näyttävät valokuvat tarjoavat katsojalle 
tilaisuuden miettiä myös omaa luontosuh-
dettaan. Tuottaja: WWF Suomi

MITÄ JOS KUULISIT PUHELIMESTASI
UUSIMMAT BIISIT JA TRENDIT ENNEN
MUITA - 150 DEEJIIN SELEKTOIMANA?

NYT KUULET.

DJ IBOU

espanlava.fi   |        

tapahtumattapahtumat
kesän parhaimmatBongaa

Tanssia, sirkusta, jazzia, poppia, etnoa,
rockia meiltä ja maailmalta! Helsingin

sydämessä Espan lavalla.
Vapusta elokuun loppuun - Katso tarkat

esiintymisajat espanlava.fi 

Vapaa pääsy!

Hulvaton The New Rope String Band (UK) lavalla 9.7.

yhteistyössä Jyväskylän Kesän kanssa.

Untitled-3   1 8.1.2013   14.04

Lönnberg on Suomen  monipuolisin.

Suunnittelu, premedia, manager,
tilausjärjestelmät, crossmedia,
painotuotteet, pakkaukset,
myymälämainonta, 
messu- ja tapahtumaratkaisut,
tilaratkaisut, logistiikkapalvelut
ja kalenterit – vain muutamia mainitaksemme      

www.lonnberg.fi

 KUVATAiDe / insTAllAATio  

LA 12–18 & SU 12–17  Kaisaniemen 
puisto, Taiga-lavan vieressä | Kaupun-
kitaidekollektiivi Multicoloured Dreamsin 
taideteos esittelee myönteisiä esimerkkejä 
naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien 
paranemisesta sekä väkivallan ja köyhyy-
den vähenemisestä. 

Tekijöitä inspiroivat monikulttuurinen 
naiskauneus sekä perinneasujen ja kan-
santaiteen teemat, värit ja kuosit. yleisö 
voi osallistua installaatioon maalaamalla, 
koristelemalla tai vain työskentelyä katsele-
malla. installaation tekevät taiteilijat salla 
ikonen, laura lahtinen ja ilona Partanen.

Multicoloured Dreams -kollektiivin tarkoi-
tuksena on edistää laillista ja myönteistä 
kaupunkitaidekulttuuria ja tarjota vaihtoeh-
toja kaupalliselle kuvastolle. Taiteilijaryhmä 
on tehnyt teoksia esimerkiksi rakennusten 
julkisivuihin ja sisätiloihin. Merkittävin han-
ke on tähän mennessä ollut keväällä val-
mistunut maalauskokonaisuus Myyrmäen 
juna-aseman sisäseinillä. 

Tuottaja: Multicoloured Dreams ja Kepa

VisUAl ArT / insTAllATion  

SAT 12–18 & SUN 12–17 Kaisaniemi 
Park, next to Taiga Stage | ladies First 
showcases positive examples of improve-
ments in the status and rights of women 
and girls as well as reductions in violence 
and poverty. 

The creators were inspired by multicul-
tural notions of female beauty and themes, 
colours and patterns typical of traditional 
garments. The installation is prepared by 
artists salla ikonen, laura lehtinen and ilo-
na Partanen.

Multicoloured Dreams aims to promote 
legal and positive urban art culture and to 
offer alternatives to commercial imagery. 
The collective has produced works for exam-
ple on the facades and interiors of buildings. 
Their most significant project to date has 
been a large set of painted works adorning 
the interior walls of Myyrmäki train station.

Producer: Multicoloured Dreams and Kepa

KUVATAIDE | VisUAl ArTs Teksti | Text: Aida räihälä

Kehys ry ja Taiteen edistämiskeskus tuot-
tavat festivaalille KeHystä taide! -projektin 
osana kehitysyhteistyön eurooppalaista 
teemavuotta. Projektiin kuuluvat teokset 
Maailmanpyörä, share ja Kattilankansien 
vuoropuhelu tuovat esille globaaleja kehi-
tyskysymyksiä osallistavan taiteen keinoin.

Kehys and Arts Promotion Centre Finland 
are producing the KeHystä taide! project 
for the festival as a part of the european 
year for Development. Works included in 
the project are The Wonder Wheel, share 
and PAncontinental dialogue. These works 
highlight global questions of development 
through participatory art.

Teksti | Text: Kiira Koskela

Eyewitnesses – 
Encounters between 
humans and  
nature in the  
East Himalaya

SAT 11–20, SUN 11–18 Kaisaniemi 
Park Fountain | Photographer Meeri Kou-
taniemi has in her images captured Bhu-
tanese people living among the wildlife in 
national parks to accompany their stories 
of encounters with nature. Coexistence 
leads to valuable experiences, but also 
conflict. Humans dependent on agricultu-
re face difficulties due to deer, monkeys, 
wild pigs and elephants, who trample and 
destroy cultivated plots. in addition, tigers 
and bears have caused injuries. still, the 
Bhutanese have found ways of living with 
nature, for example by using electric fences 
and implementing a programme to provide 
compensation for damages caused by pre-
dators.

Producer: WWF Finland

Kiinnitä käsiraudat paikkaan, jossa muutkin näkevät 
ne. Ota kuva ja lähetä se Amnestylle Facebookissa, 
Twitterissä tai Instagramissa tunnisteella 
#stoptorture – parhaat kuvat palkitaan! .fi

Pysäytä kidutus.

HAE ilmAisEt käsirAudAt AmNEstYN OsAstOltA r 505 
rAutAtiENtOriltA jA liitY kidutuksEN vAstustAjiiN! 

Multicoloured Dreams: Ladies First

 KUVATAIDE | VisUAl ArTs 

Maailmanpyörä 
The Wonder Wheel
lA 11–20 sU 11–18 • Kaisaniemen puis-
to | sAT 11–20 sUn 11–18 • Kaisaniemi 
Park

Kattilankansien vuoropuhelu 
PANcontinental dialogue
lA 11–18 sU 11–15 • Kaisaniemen puis-
to, Taiga-lavan vieres sä | sAT 11–18 
sUn 11–15 • Kaisaniemi Park, next to 
Taiga stage 

Share
lA 11–20 sU 11–18 • eri puolilla festi-
vaalialuetta | sAT 11–20 sUn 11–18 
Around the festival site

 KUVATAiDe / VAloKUVA  VisUAl ArT / PHoToGrAPHy 
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Kansallisteatterin alakerrassa sijaitseva ja 
ensimmäistä kertaa festivaalilla toteutettava 
Docventures lounge tarjoilee festariyleisölle 
kiinnostavia dokumentteja ja elokuvia eri puolil-
ta maailmaa. Festivaalin elokuvaohjelman ovat 
tuottaneet riku rantalan ja Tunna Milonoffin luot-
saama Docventures, Helsinki African Film Festival 
sekä MeFA Festival.

elokuvaohjelma tarjoaa uudenlaisia tarkastelunä-
kökulmia maailman tapahtumiin ripauksella unenomaista 
tarinankerrontaa. Docventures loungessa voit matkata são 
Paulon slummeihin graffitimaalareiden seurassa tai sukeltaa 
kuuron romanitytön Bollywood-glamourilla tähditettyyn maa-
ilmaan. 

ohjelmatuottajat esittelevät dokumentit ja elokuvat lyhyesti 
ennen niiden esittämistä.

Located on the bottom floor of the national Theatre, Docventures 
lounge serves up interesting documentaries from all around the 
world for the festival audience. The festival’s film programme is 
produced by Docventures led by riku rantala and Tunna Milonoff, 
Helsinki African Film Festival and MeFA Festival.

The film selection offers new perspectives on world events with 
a pinch of dreamlike storytelling. At Docventures lounge, you can 
travel to the slums of são Paulo with graffiti artists or dive into the 
Bollywood-embellished world of a deaf roma girl.

Programme producers will present brief introductions before 
films begin.

 ELOKUVAT | FilMs Teksti | Text: Piia lääveri, Kiira Koskela

Vihreä Lanka tarjoaa tuoreita analyysejä, tietoa ja näkemyksiä poli-
tiikasta, yhteiskunnasta ja ympäristöasioista kahdesti kuussa. Pysyt 
kuulolla mm. ilmastoneuvotteluista, maailmankauppasopimuksis-
ta, tasa-arvon hiertymäpisteistä, 
köyhyyden poistamisesta, 
eläinten oikeuksista, sekä ruokaan, 
terveyteen ja vihreään arkeen 
liittyvistä asioista. 

SEURAA VIHREITÄ 
AJATUKSIA! 

9,90 €
6 NROA / 3 KK 

> vihrealanka.fi/

tarjous

FESTARI-
TARJOUS!

DOCVENTURES LOUNGE

LA | sAT 23.5.2015
12.00–14.00 
Stories of Our Lives
2014, Kenia | Kenya
Kieli: swahili, tekstitys eng-
lanniksi | language: swahili, 
subtitles in english
ikäraja | Age limit: 18
ohjaaja | Director:  
Jim Chuchu
Kesto | length: 60 min
Audience discussion after 
the film ends
*Helsinki African Film Festival

16.00–18.00 
Tuulensieppaajat 
(Pixadores)
2014, suomi | Finland
Kieli: portugali, tekstitys 
englanniksi | language: Por-
tuguese, subtitles in english
ikäraja | Age limit: 16
ohjaaja | Director:  
Amir Arsames escandari
Kesto | length: 93 min

*Docventures

LA 15.00 Amazon-lava | Tunna Milonoff ja  
Riku Rantala esittelevät kirjansa Madventures: 

Maailmanselitys – Seikkailijan  
käsikirja kaikkeen. 

*Madventures

SU | sUn 24.5.2015
12.00–14.00 
Thou Gild’st the Even 
(Sen Aydınlatırsın  
Geceyi)
2013, Turkki | Turkey
Kieli: turkki, tekstitys eng-
lanniksi | language: Turkish, 
subtitles in english
ikäraja | Age limit: 16
ohjaaja | Director:  
onur Ünlü
Kesto | length: 107 min

*MEFA Festival

16.00–18.00 
The Queen of Silence
2014, saksa/Puola  
Germany/Poland
Kieli: romani, puola, tekstitys 
englanniksi | language: 
romani, Polish, subtitles  
in english
ei ikärajaa | no age limit
ohjaaja | Director:  
Agnieszka Zwiefka
Kesto | length: 80 min

*Docventures
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Työpajoja Tenava-Timbuktussa
Lähi-idän kirjoitusjärjestelmät tutuksi
Middle Eastern writing systems workshop
lA 12–14, sU 12–14 | suositusikä +7
sAT 12–14, sUn 12–14 | Age recommendation +7

Perhesirkustyöpaja | Family circus workshop
lA 14–16, sU 14–16 | ei ikärajaa
sAT 14–16, sUn 14–16 | no age limit

Itämaisen tanssin työpaja | Oriental dance workshop 
sU 13.00–13.30 | ei ikärajaa
sUn 13.00–13.30 | no age limit

Tanssien läpi aavikon – itämaisen tanssin työpaja  
Dancing through the desert – oriental dance workshop
sU 13.45–14.15 | yläikäraja 13
sUn 13.45–14.15 | Upper age limit 13

Agip ja taivaallinen palatsi -musiikkityöpaja  
Agip ja taivaallinen palatsi – music workshop
sU 14.30–15.30 | suositusikä 5–10
sUn 14.30–15.30 | Age recommendation 5–10

 lisäKsi | Also: 

Kids’ Café -lastenmusiikkiorkesteri 
Kids’ Café children’s band
sU 12.00–12.40 | suositusikä alle 12
sUn 12.00–12.40 | recommended upper age limit 12

Satu Sopanen  
ja Tuttiorkesteri
 lAsTenMUsiiKKi | CHilDren’s MUsiC 

SU 11.00 Savanni-lava | savanni-la-
valle sunnuntaina nousevat satu sopanen 
ja Tuttiorkesteri kuljettavat pikku kuulijat 
musiikilliselle maailmanympärysmatkalle. 
retken edetessä tavataan Kenguru, Kameli, 
Apina sekä joukko muita ystäviä, ja laulun 
ja leikin merkeissä tulee opittua paljon uu-
sia asioita.

emma-palkitun Tuttiorkesterin jäsenet 
ovat musiikin moniosaajia, jotka taitavat 
vahvasti erilaiset musiikkityylit. Kahdesti 
Vuoden lastenlevy -palkinnon saanut yhtye 
laulattaa ammattitaidolla ja innostaa sukel-
tamaan seikkailuun!

esitys sopii kaikenikäisille.
Tuottaja: Kepa

SUN 11.00 Savannah Stage | satu 
sopanen and Tuttiorkesteri perform on 
the savannah stage on sunday taking 
their young audience on a musical journey 
around the world. Along the way they meet 

LASTENOHJELMA | KiDs’ ProGrAMMe Teksti | Text: Kiira Koskela

 lAsTenMUsiiKKi | CHilDren’s MUsiC 

LA 11.00 Savanni-lava | nukkearkku on Mörköoopperan 
luoneen Marjatta Pokelan upea musiikkisatu ja elämyksellinen 
lastenkonsertti.

nukkearkku kertoo lapsista, jotka muuttavat vanhempiensa 
matkan ajaksi Mummin luokse kaupunkiin. sadussa vanha kivi-
talomiljöö herää eloon, ja nukkearkun salaisuudet kuljettavat 
lapset hurjiin seikkailuihin. Tornitontun johdolla sähköjuna, Pallo 
hilpeä, Pariisin nuket ja muut lelut kertovat oman tarinansa.

Teos on Marjatta Pokelan käsialaa, mutta hän ei koskaan 
ehtinyt saada musiikkisatua täysin valmiiksi. Hänen tyttären-
sä eeva-leena Pokela ja tyttärenpoikansa Jyri sariola koostivat 
teoksen lopulliseen muotoonsa, ja nukkearkku julkaistiin lopulta 
vuonna 2013 kuunnelma- ja konserttiversiona.

Konsertilla ei ole ikärajaa, mutta se soveltuu parhaiten yli 
3-vuotiaille.

Tuottaja: Kepa

the Kangaroo, the Camel, the Monkey and 
a host of other friends, learning many new 
things through song and play.

Members of the emma-winning Tutti-
orkesteri are musically multi-talented and 
skilled in a variety of styles. Two-time win-

ners of Children’s Album of the year, the 
band specialises in making audiences sing 
along and dive into adventures!

The performance is suitable for all ages.
Producer: Kepa

SAT 11.00 Savannah Stage | nukkearkku is a musical story 
about children who stay with Grandma in the city while their par-
ents are away on a trip. The story brings to life an old stone house 
milieu, and the secrets of nukkearkku take the children on wild ad-
ventures. lead by the elf, toys like the Train, the Ball and the Dolls 
come to life to tell their tales.

The musical story is by Marjatta Pokela, though she was not able 
to complete it herself. Her daughter eeva-leena Pokela and grand-
son Jyri sariola worked with original materials to produce the final 
version, which was released in 2013 as a radio play and concert.

The concert does not have an age limit, but it is best suited for 
children over 3 years old.

Producer: Kepa

JOKAINEN SENTTI 
VIE LÄHEMMÄS KOULUA!

TULE KOKEILEMAAN, 
KUINKA SINÄ VOIT EDISTÄÄ 

XHIKO-POJAN KOULUMATKAA!
Lähetysseuran teltat löytyvät

Rautatientorilta ja lasten alueelta.

 LASTENOHJELMA | KiDs’ ProGrAMMe 

Nukkearkku – matka-arkun salaisuus
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Vapaaehtoistyötä tositarkoituksella
- PAIKKOJA KOLMELLA MANTEREELLA

Haluatko edistää lasten 
oikeuksia, tukea sosiaalista 
yrittäjyyttä tai toimia 
ympäristökasvattajana?

HAKU ALKAA 
19.5.2015

LUE LISÄÄ: etvo.fi

Monipuoliset, ympäristöystävälliset ja kan-
sain väliset keittiöt kutsuvat herkuttelemaan!

 RUOKA | FooD Koostanut | Collected by: Aida räihälä, Johanna Virmavirta

Festivaalin ruokatarjonnasta vastaavat 
kuusikymmentä monipuolista ruokamyyjää, 
joiden joukossa etenkin Afrikan, lähi-idän, 
latinalaisen Amerikan ja Aasian keittiöt 
ovat kattavasti edustettuna. Paikalla on 
ensimmäistä kertaa myös Helsingin katuku-
vasta tuttuja suosittuja ruokarekkoja. ruo-
kamyyntipisteiden lisäksi alueelta löytyvät  
sekä Mahdollisuuksien tori -teltassa että 
Taiga-lavan yhteydessä sijaitsevat reilun 
kaupan kahvilat. Festivaalin anniskelualue 
(K18) sijaitsee savanni- ja Monsuuni-lavojen 

Interview: Fair brands, better mood 
— On responsible food production (FIN/IND)

läheisyydessä.
ympäristö- ja kehityskysymykset ovat 

festivaalille erittäin tärkeitä, ja jokainen 
festivaalin ruokamyyjä onkin sitoutunut tar-
joamaan vähintään yhden kasvisruokavaih-
toehdon ruokalistallaan. Ateriat tarjoillaan 
kompostoitaessa täydellisesti hajoavista 
astioista. Myyjiä on kannustettu suosimaan 
luomu- ja lähiruokaa sekä reilun kaupan 
tuotteita. Kaikki festivaalin ruokamyyjät löy-
tyvät sivulta 12.

Enjoy varied, eco-friendly and international 
cuisine at the festival!

The festival features 60 food vendors, of-
fering a variety of dishes from around the 
world. Food trucks have become a familiar 
sight around Helsinki, and this year they 
make their first showing at World Village 
Festival. Fair Trade cafés can be found at 
the Market of Possibilities tent and near Tai-

ga stage. Alcoholic beverages are served  
at the Bar Area near savannah and Mon-
soon stages.

every food vendor has committed to 
offer at least one vegetarian item on 
their menu, as well as serve food on bio-
degradable tableware. For a full listing of 
food vendors, see page 12.

SUN 16.35 Mekong Stage | What problems exist in the 
production chains of european food brands? How do produc-
tion conditions affect the lives of primary producers? What is 
their impact on environmental and human rights in the Glo-
bal south? What could be the solutions? in what ways can su-
permarkets implement corporate social responsibility? Come 
and learn how you can participate in the project over the next 
three years in Finland and other parts of europe. researcher 
Afsar Jafri from Focus on the Global south, india will be inter-
viewed by executive director sonja Vartiala from Finnwatch.

Producer: Finnwatch, AEPF

Paneelikeskustelu: Syö hyvää ympäri maailman

SU 11.00 Taiga-lava | Hyvä ruoka te-
kee hyvää keholle, aisteille ja ympäristölle 
– kautta maailman. Kaikki ruuan tuotanto 
kuluttaa ympäristöä, mutta meidän täytyy 
kuitenkin syödä. Miten tehdä se kestävästi, 
terveellisesti ja hyvällä mielellä? Mikä yh-
distää ja erottaa meidän ja saharan ete-
läpuoleisen Afrikan ravitsemussuosituksia? 

Paneelissa kotitalousopettajaopiskelija 
Katariina Juurikkala Helsingin yliopistosta, 
WWF suomen ohjelmavastaava sampsa 
Kiianmaa sekä erikoistutkija Heli Kuusipalo 
THl:stä paneutuvat kaikkien rakastamaan 
ja intohimoja herättävään puheenaihee-
seen: ruokaan.

Tuottaja: Marttaliitto, Kuluttajaliitto

Thor-Fredric Karlsson:  
100 ajatusta terveellisestä ruuasta
SU 17.00 Amazon-lava | Thor-Fredric 
Karlsson tutkii ja analysoi ruuan terveysvai-
kutuksia tuoreiden tutkimustietojen varassa 
uudentyyppisessä terveyskirjassaan. Van-

hat totuudet eivät välttämättä pidä paik-
kaansa, mutta ovatko modernit ruokavaliot 
ja trendit yhtään parempia? Kirjailijaa haas-
tattelee Jaana Airaksinen.

Tuottaja: Atar

Tutustu 
ruokalistoihin 

verkkosivuillamme 
maailmakylassa.fi!

–lehden kestotilaus 45 €  
(4 numeroa)

Maailma kylässä -festivaaleilla uuden 
kestotilauksen tekijälle kaupan päälle  

2 irtonumeroa + kirja (20 €) + kassi

T H E  A F R I C A N  
P R E S E N C E  

I N  F I N L A N DA F R I K K AA F R I K K A
S U O M E S S AS U O M E S S A

2 9 .4 . - 8 .11. 2 015

Finlaysonin alue, Tampere
Avoinna ti–su 11–18
VApAA pääsy 
www.tyovaenmuseo.fi Kotouttamisrahasto

Tukea kotoutumiseen 
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 TEEMA: KEHITYS | THeMe: DeVeloPMenT Koostanut | Collected by:  
Kiira Koskela, Johanna Virmavirta

Haastattelu: Sijoittajien suo-
sikki Mosambik – köyhyyttä ja 
raha virtoja (MOZ)
LA 15.10 Taiga-lava | Maailman köyhimpiin valtioihin kuuluva 
Mosambik on edelleen kehitysyhteistyön vastaanottaja, mutta ul-
komaisten jätti-investointien ansiosta sen talouskasvu on jo pit-
kään ollut maanosan nopeimpia. Köyhyys ei vähene tuloja tasaa-
malla, vaan talouskasvulla, mutta miksi tämä pankkiirien teesi ei 
näytä toimivan Mosambikissa? Kulkevatko köyhyys ja eriarvoisuus 
sittenkin käsi kädessä? Keskustelemassa muun muassa sAsKin 
mosambikilainen aluekoordinaattori simião simbine sekä toimitta-
ja-kirjailija Timo Harakka. 

Tuottaja: SASK

SAT 15.40 Taiga Stage | As part of the 
white noise leading up to Finnish elections 
in 2015, demands to cut development aid 
have replaced the long-term goal of reach-
ing the 0.7 per cent oDA target. risks, such 
as trends stimulated by climate change 
can be controlled, but only through invest-
ments in development work. The smart 
money goes into reducing risks and im-
proving communities’ preparedness to face 
catastrophes. This is extremely important 
in countries where natural disasters and 

conflicts feed the maelstrom of poverty. 
According to the United nations, every dol-
lar invested into preparedness saves seven 
dollars in disaster relief. Finnish journalist 
Arto nyberg will interview Abbas Gullet, 
secretary General of the Kenya red Cross 
society and Vice Chairman of the interna-
tional Federadion of red Cross and red 
Crescent societies. Gullet was awarded as 
Un person of the year in Kenya in 2007.

Producer: Finnish Red Cross

Interview with Abbas Gullet: 
Feisty talk about sustainable 
development (KEN)

Interview: Mozambique  
– Mega investments and 
extreme poverty (MOZ)
SAT 15.10 Taiga Stage | Mozambique is one of the poorest 
countries in the world and a recipient of development aid funds. 
yet economic development in the country is among the highest in 
the continent, mainly thanks to foreign mega investments. Poverty 
is not reduced by income equality, bankers say. But why does this 
not apply to Mozambique? Do poverty and inequality still go hand 
in hand? The regional coordinator of sAsK, simião simbine from 
Mozambique discusses the topic with journalist and writer Timo 
Harakka.

Producer: SASK

Diandra ja  
Hossni Boudali 
– kehitysyhteistyön 
teemavuoden 
lähettiläät 
LA 15.30 Mekong-lava | Pop-artisti 
Diandraa ja taiteilija-muusikko Hossni Bou-
dalia kuullaan lauantaina Mekong-lavalla 
osana kehitysyhteistyön eurooppalaista 
teemavuotta. Teemavuoden tavoitteena on 
tarjota tietoa eU-maiden kehitysyhteistyös-
tä ja edistää aiheesta käytävää keskuste-
lua. Tarkoitus on innostaa erityisesti nuoria 
miettimään globaaleja kysymyksiä.

Tuottaja: Ulkoministeriö
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EUROOPAN
UNIONI
MAAILMA KYLÄSSÄ
-FESTAREILLA
OSASTOMME  LÖYDÄT RAUTATIENTORILTA. 
TULE KESKUSTELEMAAN JA HAKEMAAN MAKSUTONTA MATERIAALIA!

LÖYTÖRETKI MAAILMAAN - 
KEHITYSYHTEISTYÖN EUROOPPALAINEN TEEMAVUOSI

Mekong-lava
La 23.5. klo 14.20-15.10

Muuttuuko maailma kehitysyhteistyöllä?  #EYD2015

Taiga-lava
Su 24.5. klo 13.00-13.30

TTIP - uhka vai mahdollisuus?  #TTIP 

meidän maailmamme
meidän ihmisarvomme
meidän tulevaisuutemme

Kehitysyhteistyön 
eurooppalainen teemavuosi 

2015

2015_ILMO_Maailma_kylassa_festarilehti.indd   1 20/04/2015   11:22:31
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Nnimmo Bassey (NGR)

Koostanut | Collected by:  
Kiira Koskela, Johanna Virmavirta

Kepa talks: Interview with Phyllis Omido (KEN)

Nigerialainen Nnimmo Bassey on paitsi 
kirjailija ja runoilija, myös arkkitehti ja tun-
nettu ympäristöaktivisti. Hänelle myönnet-
tiin vuonna 2012 rafto-ihmisoikeuspalkinto, 
ja vuonna 2010 hänet valittiin yhdeksi right 
livelihood -palkinnon voittajista. Vaihtoeh-
to-nobelina tunnetun palkinnon myöntöpe-
rusteena oli Basseyn työ ”öljyteollisuuden 
aiheuttamien ekologisten ja inhimillisten 
kauhujen paljastamiseksi sekä nigerian ja 
koko maailman ympäristöliikkeen vahvista-
miseksi”.

Nnimmo Bassey is a nigerian architect, en-
vironmental activist, author and poet, who 
chaired Friends of the earth international 
from 2008 through 2012 and was executive 
Director of environmental rights Action for 
two decades. He was one of Time maga-
zine’s Heroes of the environment in 2009. in 
2010, nnimmo Bassey was named co-winner 
of the right livelihood Award, and in 2012 
he was awarded the rafto Prize.
 

Panel discussion: Environmental 
journalism in Nigeria (NGR) 
SAT 14.00 Amazon Stage
Producer: Vikes

Kepa talks: Possibilities of civil so-
ciety action in Africa (KEN/NGR/TAN)
SAT 18.10 Mekong Stage
Producer: Kepa

Nnimmo Bassey: Extraction and 
the climate crisis in Africa (NGR)
SUN 14.00 Amazon Stage
Producer: Crash

Panel discussion: After the goldrush 
– Extractivism from Mali to Finland 
(MLI/NGR/TAN)
SUN 16.20 Taiga Stage
Producer: siemenpuu-Foundation, Friends 
of the earth Finland, The Finnish Associati-
on of nature Conservation

Phyllis Omido (KEN):  
Celebrated civil rights defender

SUN 14.15 Mekong Stage | Phyllis omi-
do is a Kenyan environmental and human 
rights activist and the 2015 Goldman en-
vironmental Prize Winner from Africa. she 
founded the Center for Justice, Governance 
and environmental Action (CJGeA) in 2009. 
CJGeA was founded in order to address en-

vironmental challenges facing settlements 
near industrial areas in Kenya. The organ-
isation works for the realisation of human 
and environmental rights of the urban poor 
and for policy change and better imple-
mentation of environmental legislation in 
Kenya.

Producer: Kepa

Kepa talks: Possibilities of civil society action in 
Africa (KEN/NGR/TAN)
SAT 18.10 Mekong Stage | one person’s 
struggle for a cleaner living environment 
led to the founding of an organisation for 
political influencing and human rights work 
in Kenya. How can citizens influence socie-
ties to advance the causes of environmen-
tal protection and democratic development 
in Africa? Participating in the talk are Phyllis 
omido, the Kenyan founder of the Centre 
for Justice and environmental rights, ni-
gerian author and environmental activist 
nnimmo Bassey and Development Policy 
officer Khamis Bakar from Kepa’s office in 
Tanzania. 

Producer: Kepa

 TEEMA: KEHITYS | THeMe: DeVeloPMenT 
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#kepatalks
#MK2015



 1 %
maailman väestöstä 

omistaa lähes 

puolet 
varallisuudesta

#kepatalks

Yli 80 % 
suomalaisista 

kannattaa 
kehitys- 

yhteistyötä

Kehitysmaista 
virtaa rahaa 

veroparatiiseihin 

9 kertaa 
kehitysavun verran

Pelastaako 
kehitysyhteistyö 
maailman?
LA 13.00 Mekong-lava | Maailma on 
monilta osin parempi paikka kuin 50 vuot-
ta sitten. samaan aikaan kuilu rikkaiden ja 
köyhien välillä syvenee ja ilmastonmuutos 
uhkaa elinympäristöjämme. Järjestöt ja kir-
jailija Matti Kääriäinen pohtivat, tarvitsevat-
ko maailman köyhät kehitysyhteistyötä.

Onko uusista kansan-
edustajista maailman-
talouden tekijöiksi?
LA 16.30 Mekong-lava | Miten kansan-
edustajat aikovat vähentää eriarvoisuutta? 
ovatko he valmiita sulkemaan veropara-
tiisit, ajamaan reilua verotusta tai edistä-
mään ilmastokestävää taloutta? Keskustelu 
on jatkoa järjestöjen Maailmantalouden te-
kijät -vaalikampanjalle. 

Kepa talks: Kehitystä kaikilla lavoilla
Miten kansalaisjärjestöt ratkovat 
globaaleja kehityshaasteita? 
Maailma kylässä -festivaalin pää-
järjestäjän Kepan teltalla ja Kepa 
talks -lavaohjelmissa kuulet!

From forced growth to 
sustainable economy
SAT 12.20 Amazon Stage | Kepa’s re-
cent report ”From forced growth to sustai-
nable economy – How to produce welfare?” 
argues that mainstream economic thinking 
should give up its ideology of constant gro-
wth and ever-increasing consumption and 
define welfare promotion as a key aim for 
the economy.

Nordic development 
cooperation games  
SAT 12.30 Taiga Stage | When Finns, 
norwegians and Danes meet in the devel-
opment cooperation games, who will win? 
A playful discussion on develop-
ment cooperation by different 
nordic countries presented by 
nordic Cso platforms.

Miten minä voin  
vaikuttaa? Kansalais-
vaikuttajat kertovat
LA 18.10 Taiga-lava | Kepan järjestämän 
Kansalaisvaikuttajan koulutusohjelman 
osallistujat kertovat, millaista oli kohdata 
kansanedustajia Painavaa asiaa -tapah-
tumassa 22.5. Kuinka sujuivat keskustelut 
ilmastopolitiikasta ja kestävästä maailman-
taloudesta?

36

Possibilities of civil 
society action in Africa 
SAT 18.10 Mekong Stage | Partici-
pants: Phyllis omido, the Kenyan founder 
of the Centre for Justice and environmen-
tal rights, nigerian environmental activist 
nnimmo Bassey and Development Policy 
officer Khamis Bakar from Kepa Tanzania. 
The discussion is led by iina soiri from the 
nordic Africa institute.

Development  
– in whose hands? 
SUN 14.40 Taiga Stage | Africa is 
changing and developing, but there are dif-
ferent opinions on where the development 
is headed. The civil society organisations 
working in Tanzania and Mozambique take 
a stand on their countries’ development 
and talk about what the change that they 
are working for actually is.

Käsikirja kestävään 
maailmantalouteen  
SU 16.00 Amazon-lava | Miten vähen-
tää eriarvoisuutta suomessa ja maailmal-
la? Miten yritykset voivat luoda kestävää 
kehitystä? Millainen veropolitiikka tuottaa 
hyvinvointia kaikille? 
Järjestöjen Maail-
mantalouden tekijät 
-vaalikampanjan 
tuottamasta käsikir-
jasta löytyy vastauk-
sia vaikeisiin kysy-
myksiin.

Eriarvoisuuden 
ei ole pakko 

olla tulevaisuutta
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WANTED Mambo!

Oletko kiinnostunut  
ruohonjuuritason  
kehitysyhteistyostä?  
 
Tule keskustelemaan  
kanssamme eri  
vaihtoehdoista  
Mahdollisuuksien torille  
osastoillemme  
B181 tai A178!  MUMMO AFRIKKAAN 

www.artintanzania.org 
/mummoafrikkaan

?

Haastattelussa Sanna Sepponen ja Kalle 
Havumäki: Suomalaiset kehitysvammaiset 
muuttivat asenteita Tansaniassa

 TEEMA: AFRIKKA | THeMe: AFriCA

Haastattelu: Islam ja moninaiset identiteetit Euroopassa

 TEEMA: LÄHI-ITÄ | THeMe: MiDDle eAsT Koostanut | Collected by: Johanna Virmavirta

Paneelikeskustelu: Ihminen 
salametsästyksen suurin uhri 
SU 15.50 Taiga-lava | Uhanalaisten 
eläinten salametsästyksestä on tullut jo 
huume- ja ihmiskaupan veroista järjestäy-
tyneen rikollisuuden ohjailemaa toimintaa. 
salametsästys ajaa uhanalaisia lajeja su-
kupuuttoon, ja eläinten osista saatavilla tu-
loilla ylläpidetään konflikteja, kuten sisällis-

sotia. Kansanedustaja Pekka Haavisto, va-
lokuvaaja Jere Hietala sekä WWF suomen 
suojelujohtaja Jari luukkonen keskustelevat 
siitä, miten salametsästys ja konfliktit kie-
toutuvat yhteen ja miten luonnonsuojelu 
tukee rauhan rakentamista.

Tuottaja: WWF Suomi

SU 15.20 Mekong-lava | Keskeiset suo-
malaiset kehitysyhteistyöjärjestöt kertovat 
ja pohtivat miten vaikuttamistyö saa aikaan 
pysyviä muutoksia. Miten järjestöt kitke-
vät sukupuolielinten silpomista etiopiassa, 
edistävät albiinojen oikeuksia Tansaniassa 
ja parantavat aikuiskoulutusta liberiassa? 
Millaista on tehdä vaikuttamistyötä Ko-
lumbiassa, jossa ihmisoikeuksien puolusta-
minen on suorastaan vaarallista? entäpä 
toimia ihmisoikeustarkkailijana konfliktin 
keskellä lähi-idässä? onnistunut vaikutta-
mistyö voi moninkertaistaa kehitysyhteis-
työn vaikutukset. Keskustelun juontaa toi-
mittaja Johanna Korhonen.

Tuottaja: Ulkoministeriön  
kumppanuusjärjestöt

SU 12.20 Mekong-lava | Toisenlaiset 
frendit -ohjelmasta tuttu sanna seppo-
nen sekä radio Valossa vaikuttava räppä-
ri Kalle Havumäki tutustuivat matkoillaan 
Tansaniassa vammaisten arkeen. Kalle Ha-
vumäki oli perustamassa kehitysvammais-
ten pyörittämää yhteisöradiota, ja sanna 
sepponen tutustui suomen lähetysseuran 
etsivään vammaistyöhön maaseudulla. 
Haastattelussa sanna ja Kalle kertovat, 
kuinka syvästi matka vaikutti heihin. Haas-
tattelijana myös matkalla mukana ollut 
sannan äiti, pitkän linjan vammaisaktivisti 
sari sepponen. ohjelmanumero tulkataan 
viittomakielelle.

Tuottaja: Suomen Lähetysseura 

Tavataan Mahdollisuuksien tori-teltassa! Panel Discussion:  
Resilience building in response to the Syria crisis

Puheenvuoro: 
Naurua autiomaassa 
– Syyrian kansallis-
sirkuksen synty  
(FIN/AUS)
SU 12.00 Taiga-lava | sirkus Magenta 
perusti yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun 
kanssa sirkuskoulun Za’atarin pakolaisleiril-
le Jordaniaan keväällä 2013. Magentan oh-
jaajat työskentelivät kahdeksan kuukautta 
hiekan ja pölyn kyllästämässä telttakyläs-
sä, tavoitteenaan kouluttaa nuorista syyria-
laisista sirkusohjaajia. nyt Za’atarin sirkusta 
pyörittää kuusi nuorta syyrialaista miestä ja 
naista, työkaluinaan jongleeraus, akrobatia 
ja klovneria. sirkusohjaajat ja koordinaatto-
rit kertovat sirkuskoululaisten arjesta maa-
ilman toiseksi suurimmalla pakolaisleirillä. 

Tuottaja: Sirkus Magenta

Presentation: Desert blooming  
– birth of the Syrian National Circus (FIN/AUS)

SU 12.30 Taiga-lava | yleisradion toimit-
taja, islam euroopassa -kirjan vuonna 2008 
julkaissut Tom Kankkonen haastattelee 
keväällä 2015 ranskan huivikeskustelusta 
väittelevää tutkija Johanna Konttoria (Hy) 
ja nuorta suomalaista muslimia, sarjaku-
vataiteilija Warda Ahmedia. Keskustelussa 
pohditaan mitä on islam ja islamilainen 
identiteetti euroopassa. Ketkä määrittävät 
uskonnon sisältöä ja millä areenoilla tätä 

määrittämistä tehdään? Millaisia tulevai-
suuden suuntia islamille pyritään anta-
maan? Millaisia ovat yksilö- ja ryhmäiden-
titeetin ristiriidat ja miten ne vaikuttavat 
uskonnon ja yhteiskunnan väliseen vuoro-
puheluun?

Tuottaja: Anna Lindh -säätiön Suomen  
verkosto, Helsingin seudun kesäyliopisto

SUN 12.00 Taiga Stage | Two years 
ago, Finn Church Aid and sirkus Magenta 
started a circus in the world’s second larg-
est refugee camp. After eight months’ work 
in the Jordanian desert, the syrian national 
Circus was born. now taught by six young 

syrians, the circus offers youths the chance 
to explore boundaries, build skills and take 
centre stage in their own lives through 
juggling, acrobatics, clownery and perfor-
mance. 

Producer: Sirkus Magenta

LA 14.40 Taiga Stage | The syria crisis 
is the largest political, humanitarian and 
development challenge of our time. A new 
approach is needed to respond to the crisis 
inside and outside syria. resilience must be 
built by addressing the humanitarian and 
developmental aspects of the crisis simul-
taneously in a coordinated fashion through 
sustainable, nationally-led responses. This 
is the topic of the discussion between erk-
ki Tuomioja (The social Democratic Party 
of Finland), Ville niinistö (The Greens in 
Finland) and UnDP’s specialist from the re-
gional Bureau for Arab states.

Producer: UNDP

Paneelikeskustelu: 
Vaikuttamalla muu-
tokseen – syrjintä ja 
silpominen historiaan

Perhesirkustyöpaja 
Family circus workshop
LA | SAT 14–16, SU | SUN 14–16
Tenava-Timbuktu | Kids’ Corner

*Sirkus Magenta

Interview with  
Elisa Joy White (USA) 
African diaspora 
communities in 

Europe
SAT 17.10 Taiga Stage

* The Finnish Labour Museum 
Werstas, University  

of Tampere
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Koostanut | Collected by: 
 Johanna Virmavirta PUHEOHJELMA | TAlKs AnD DisCUssions    

Troijan 
hevonen

Rautatientorille kohoaa festi-
vaalin aikana kahdeksanmet-
rinen ilmatäytteinen hevonen. 
Teos on kannanotto sääntely-
sopimus TTiP:hen, josta eU ja 

yhdysvallat neuvottelevat.
la 11–20, su 11–18  

rautatientori
*Maan ystävät

Larry Siems (USA):  
The secrets of Guantánamo  
and NSA
Mohamedou Ould Slahi has been held 
captive for 12 years without trial in the 
United states’ notorious Guantánamo Bay 
detention camp, where detainees have re-
portedly been tortured. Author larry siems 
managed to obtain slahi’s diary, which he 
published in his book Guantánamo Diary. 
Amnesty international has called for the 
camp’s closure and for an end to torture in 
its stop Torture campaign. Amnesty’s legal 
Adviser susanna Mehtola talks to siems at 
Taiga stage on saturday.

siems also talks about data collection, 
the nsA and edward snowden on saturday 
at Amazon stage. snowden’s revelations 
shook world leaders everywhere, but what 
is their significance to ordinary citizens? 
Does it matter if someone is able to access 
our e-mails? Who could be interested in 
purchasing these massive amounts of da-
ta from either states or private intelligence 
organisations?

siems is also interviewed about 
Guantánamo Diary on sunday at Amazon 
stage. iida simes of Finnish Pen interwievs 
author about the book.

Interview with Larry Siems: 
Stop Torture – The story of  
a Guantánamo detainee (USA)

SAT 16.10 Taiga Stage 

Producer: Amnesty International,  
Finnish section

Larry Siems: Mass surveillance, 
NSA and Snowden (USA)

SAT 14.40 Amazon Stage
Producer: Finnish Pen

Larry Siems:  
Guantánamo Diary (USA)

SUN 15.00 Amazon Stage

Producer: Finnish Pen

Tule tapaamaan meitä  
Rautatientorille  

osastollemme R504!

helsinkirekry.fi

Löydä  
itsellesi 
hyvä työ 
osoitteessa

Suunnitteletko yrityksen  
perustamista? 

YritysHelsinki auttaa alkuun ja  
tarjoaa palvelut myös kasvuun ja  

kansainvälistymiseen.
Tervetuloa tutustumaan  

palveluihimme!  
www.yrityshelsinki.fi

Respa on Helsingin kaupungin  
työllisyydenhoidon hanke  

nuorisotakuun toteuttamiseksi  
alle 30-vuotiaille  

helsinkiläisille.

YRITYSHELSINKI

Moniäänisen 
yhteiskunnan 
puolesta 

Iso Numero 
mukana Maailma 
kylässä -festivaalin 
Sananvapauskylässä! 

Osta oma lehtesi 
katumyyjältä.

Laatujournalismia köyhyyden vähentämiseksi | kevät 2015

5€

Laura Malmivaara – ”Tärkeintä on rakkaus!” 

Nuorisotakuu – Ei kodittoman juttu 

Hector ja Olavi Uusivirta – Musiikki yhdistää 

Julma Henri              Rosa Liksom                 Evelin Kask              Max Ryynänen

Paneelikeskustelu:  
TTIP – uhka vai mahdollisuus? 
SU 13.00 Taiga-lava | Kerrankin oikea ”uhka vai mahdollisuus” 
-keskustelu! onko transatlanttinen kauppa- ja investointisopimus 
TTiP eU:n ja UsA:n välillä uhka demokratialle ja hyvälle sääntelyl-
le? Vai onko se mahdollisuus luoda taloudellista kasvua ja yhteisiä 
maailmankaupan pelisääntöjä sekä vahvistaa eU:n ja UsA:n kump-
panuutta? Aiheesta keskustelemassa muun muassa ohjelmajohta-
ja Mika Aaltola (UPi), kv-asiantuntija Aleksi Kuusisto (sAK) ja osas-
topäällikkö Markku Keinänen ulkoministeriöstä. Tuottaja: EU

Panel Discussion:  
What kind of development do 
free trade agreements pursue? 
(FIN/IND)
SUN 16.05 Mekong Stage | in today’s global pursuit of new 
trade and investment agreements, the eU-UsA TTiP agreement, the 
eU-Canada CeTA agreement and the over 50 state-spanning TisA 
agreement are among the most comprehensive and influential. if 
completed and ratified, any of these agreements would influence 
the standards and rules of global markets. in the discussion, we 
ask what kind of development and direction these agreements 
would bring about; what do they really promise? What would their 
effects on the Global south be? And what about human rights and 
local food production? 

Producer: TTIP-info network, AEPF
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Koostanut: Aida räihälä,  
Johanna Virmavirta

Maailma kylässä myös Yle Radio 1:ssä

Pop up -radio 
Mieletöntä valoa 
mukana festivaalilla

KAIKKI EI OLE SITÄ 
MILTÄ NÄYTTÄÄ.

KOE TODELLISUUS JA ILLUUSIO 
SASKIN TAIKAMETSÄTELTASSA HELSINGIN 

KAISANIEMESSÄ 23.–24.5.

sask_mk_210x297.indd   6 8.4.2015   16.31

 PUHEOHJELMA | TAlKs AnD DisCUssions  

Pop up -radio  

Mieletöntä 
valoa 

kuultavissa festivaalin 
aikana osoitteessa  
mieletontavaloa.fi.

La 23.5. 13.00–14.45 | suora lähetys 
Maailma kylässä -festivaalilta, yle radio 1. 
Toimittajat: Pietari Kylmälä ja Tuuli saksala.

Ti 26.5. 19.03–20.30 | etnoilta. Konsert-
teja Maailma kylässä -festivaalilta: sierra 
leone’s refugee All stars ja Aziza Brahim. 
yle radio 1.

Ti 26.5. 20.30–21.30 | Harri Tuomisen 
maailmanmusiikkiohjelma Maailma kylässä 
-tunnelmissa. yle radio 1.

Haastattelu: 
Seniorit Afrikkaan 
ruohonjuuritason 
kehitystyöhön
SU 16.50 Taiga-lava | Vapaaehtoistyö 
on perinteisesti ollut nuorten naisten varas-
sa, mutta vapaaehtoistyömatkailun yleis-
tyessä myös vanhemmat ikäluokat ovat al-
kaneet osallistua. Miksi senioreita halutaan 
Afrikkaan vapaaehtoiseksi, ja mitä ruohon-
juuritason kehitysyhteistyö sisältää?

Tuottaja: Art in Tanzania

Haastattelu:  
Kuka hyötyy  
vapaaehtoistyöstä?
LA 12.35 Mekong-lava | SU 14.00 
Taiga-lava | Kansalaisjärjestöjen autta-
mistyö perustuu vahvasti vapaaehtoisuu-
teen. Vertaiset ja saman kokeneet ovat elä-
män kriisitilanteissa usein paras apu. Mitä 
vapaaehtoistyö antaa tekijälleen? Miten ja 
missä vapaaehtoistyötä voi tehdä? Kenelle 
se sopii ja kuka tästä kaikesta hyötyy? Va-
paaehtoisia haastattelee toiminnanjohtaja 
Marianne Heikkilä Marttaliitosta.

Tuottaja: Inhimillisiä Uutisia / RAY
Haastattelu:  
Think global, act 
local – näin sinä voit 
parantaa maailmaa
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LA 12.00 Mekong-lava | Punaisella ristil-
lä on 17 miljoonaa vapaaehtoista, jotka aut-
tavat ihmisiä lukemattomilla eri tavoilla ym-
päri maailman. Tule tutustumaan auttamis-
mahdollisuuksiin suomessa ja kuulemaan 
kiinnostavia vapaaehtoistarinoita. Punainen 
risti on paikalla, ole sinäkin. Haastattelussa 
raisa Kukkonen, henkisen tuen vapaaehtoi-
nen suomen Punaisesta rististä.

Tuottaja: Suomen Punainen Risti

Mieletöntä valoa -hanke kannustaa nuoria 
mielenterveyskuntoutujia toimimaan kehi-
tysvammaisten tukena ja vertaistuottajina 
erilaisissa media- ja kulttuurituotannoissa. 
Hankkeeseen osallistuvat erityisryhmiin 
kuuluvat henkilöt tuottavat monenlaisia 
mediasisältöjä ja kulttuuritapahtumia yh-
dessä alan opiskelijoiden ja muiden am-
mattilaisten kanssa. Tekemisen kautta vah-
vistuvat niin työelämävalmiudet, itseilmai-
su kuin mahdollisuus osallistua rohkeasti 
julkiseen keskusteluun. 

Hankkeen nuoret journalistinalut ovat tä-
nä vuonna mukana myös Maailma kylässä 
-festivaalilla. “Teemme radiolähetystä live-
nä, valo- ja videokuvaamme sekä teemme 
artistihaastatteluja. Kantavana teemanam-
me on festareiden mukaisesti kehitys”, ker-
too hankkeen tuottaja Jari-Pekka Hietsilta 
sospedista. “on hyvä tehdä asioita uudella 
tavalla; ylittää diagnoosirajoja ja auttaa 
marginaaliin työnnettyjä ihmisiä pääse-
mään esille mediassa, ja siten haastaa suu-
ri yleisö ja yleinen mielipide.”
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Maailman kirjat 2015 

 MAAILMAN KIRJAT | WorlD BooKs 

Amazon-lava, Rautatientori 
Maailman kirjojen kirjailijavieraiden kanssa 
puhutaan Afrikasta, lähi-idästä, velasta, 
kehityksestä, rauhantyöstä ja eriarvoisuu-

desta. isossa kirjateltassa on tarjolla kirjoja 
klassikoista uutuuksiin ja kaunosta tietoon.

Tuottaja: Crash

World Books 2015
Amazon Stage, Railway Square 
Amazon stage is the World Village Festi-
val's window to world literature. Topics of 
the programme are Africa, Middle east, 

debt, development, peace and inequality. 
The World Books tent is packed with liter-
ature from classics to new works of fiction 
and non-fiction.

Producer: Crash

Mubarak, Nilsson ja Saxén:  
Suomen somalit

Uutisia Afrikasta, 
konflikteja ja 
kehitystä
LA 15.40 Amazon-lava | ydin-lehden 
paneelissa puhutaan Afrikan konflikteista ja 
niiden ratkaisuista. Keskustelemassa ovat 
konflikteja sovitellut kansanedustaja Pekka 
Haavisto, pohjoismaisen Afrikka-instituutin 
johtaja iina soiri ja ydin-lehden päätoimit-
taja Arja Alho.

Tuottaja: Ydin-lehti

Tuomas Mustikainen:  
Palestiinalaiset,  
kielletty kansa 

Mikko Remes ja Matti Ylönen: Velkatohtorit

Eetu Viren: Velkaantunut ihminen

LA 13.40 Amazon-lava | Kielletty kansa 
-teos antaa puheenvuoron niin israelin so-
tilaille kuin palestiinalaisaktivisteille. Miltä 
tuntuu osoittaa aseella arabilasta, jonka 
laukussa epäillään olevan pommi? Mitä 
sanottavaa Hamas-johtajalla on palestii-
nalaisten vapaustaistelusta? Kirja kutoo 
alueen historian osaksi nykyisyyttä ja kuvaa 
ristiriitojen repimää maata. 

Tuottaja: Atena

Syksy Räsänen ja Bruno Jäntti:  
Palestiina-katsaus

Tunna Milonoff ja Riku 
Rantala: Madventures
LA 15.00 Amazon-lava | legendaari-
set maailmanmatkaajat Tunna Milonoff ja 
riku rantala pureutuvat kehitys-teemaan 
kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla. Mad-
ventures-veijarit kertovat myös vulkaanisen 
päräyttävästä tietoteoksestaan Madventu-
resin Maailmanselitys - seikkailijan käsikirja 
kaikkeen. Heitä haastattelee esa salminen.

Tuottaja: Madventures

SU 16.40 Amazon-lava | eetu Viren 
kertoo suomentamastaan Maurizio lazza-
raton kirjasta Velkaantunut ihminen. Velka 
muodostaa erityisen valtasuhteen, joka tuo 

mukanaan myös erityisiä subjektien tuot-
tamisen ja kontrolloimisen muotoja: homo 
economicus saa uuden alalajin, ”velkaantu-
neen ihmisen”. 

Tuottaja: Tutkijaliitto 

SU 16.20 Amazon-lava | Kuinka euroop-
pa unohti historian ja oppi rakastamaan 
talouskuria? Velkatohtorit on veitsenterävä 
talouskirja, jota varten kirjoittajat tekivät 
haastatteluja useissa maissa ja pitkän taus-

tatyön talouskriisistä kärsineessä Kreikassa. 
Kirja avartaa talouskriisien historiaa ympäri 
maailman 1920-luvulta nykypäivään.

Tuottaja: Into

LA 13.20 Amazon-lava | Toimittaja 
Bruno Jäntti ja kosmologi syksy räsänen 
pureutuvat Gazan tilanteeseen israelin vii-

meisimmän hyökkäyksen jäljiltä ja pohtivat 
israel-Palestiina-konfliktin diplomaattisen 
ratkaisun avaimia.

Tuottaja: ICAHD

SUN 13.40 Mekong Stage • SUN 
14.40 Amazon Stage | nadifa Mohamed 
was born in Hargeisa in 1981, as soma-
lia was falling deeper into dictatorship. in 
1986, she moved to london with her fam-
ily in what she thought was a temporary 
move but a couple of years later became 

permanent, as war broke out in somalia. 
she was educated in london and went to 
oxford to study history and politics before 
finally returning to Hargeisa, now in the 
new republic of somaliland, in 2008. she 
lives in london and is currently working on 
her third novel.

Producer: Atena

LA 14.20 Amazon-lava | Millaista ruo-
kaa somalit kokkaavat? Haaveilevatko he 
paluusta Afrikan sarveen? Millaista viih-
dettä he seuraavat? Mitä ystävät, uskonto, 
suku ja sukupolvet merkitsevät eri ikäisille 

suomalaisille somaleille? Millaista on suo-
malainen rasismi? nykyään lähes 16 000 
suomalaista puhuu äidinkielenään somalia. 
silti suomen somalien kulttuuri ja tausta 
ovat vieraita monille.

Tuottaja: Into

Nadifa Mohamed:  
The Orchard of Lost Souls (SOM)

Panel discussion:  
Crisis of Ukraine  

and Russia (FIN/RUS)
Amazon stage  

SAT 18.20–19.00 
* Suomen Novaja Gazeta
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30 vuotta maailman kuvalehti

Egyptiläinen muusikko Ramy Essam 
pelkäsi kuolemaa vuoden 2011  

protesteissa. Silti hän uskoo yhä,  
että demokratia voittaa.

UMO & Helsinki–
Cotonou Ensemble: 

Rytmi yli 
rajojen

Ramy
Essamrakkaudesta 

muuttuvaan 
maailmaan
jo 30 
vuotta!

Vastuullista tapahtumatuotantoa

 YMPÄRISTÖ | enVironMenT Teksti | Text:  
niko Wilkinson

Hämeentie 48, 00500 Helsinki 
Myymälä avoinna: 
arkisin 10-18 ja 
lauantaisin 11-17 
Puh. (09) 773 4323

VAATTEET
Myös kehitysmaissa ihmiset 
tarvitsevat kunnon työtä.

Tavaratalot: 
Espoon Nihtisillassa ja Vantaan Koivukylässä
Kaupat: Espoon Suomenojalla,  
Helsingin Itäkeskuksessa ja Kyläsaaressa

Ark. 9–20, la 10–16, su 12–16
kierratyskeskus.fi

Tuo ylimääräinen tavarasi kiertoon.
Kiitos lahjoituksestasi!

Kierrätyskeskus palvelee 
myös sunnuntaisin.

Tule tekemään  
kesäisiä löytöjä!

Maailma kylässä -festivaali kantaa ym-
päristövastuunsa ekokompassi-ympäristö-
järjestelmän avulla. ekokompassi tarjoaa 
toimintamallin, jonka avulla ympäristöystä-
vällisen ja vastuullisen tapahtuman järjes-
täminen on aiempaa helpompaa. 

Festivaalin ympäristöohjelman tavoit-
teisiin lukeutuvat muun muassa kierrä-
tyksen ja jätehuollon kehittäminen, ener-
giatehokkuuden tehostaminen ja vihreä 
sähköntuotanto, ympäristö- ja sosiaalisten 
näkökulmien huomioiminen hankinnoissa, 
vastuullisten alihankkijoiden ja palveluntar-

joajien suosiminen sekä tuotantoon liitty-
vien kuljetusten ja matkojen optimointi. li-
säksi festivaali pyrkii lisäämään kävijöiden, 
näytteilleasettajien ja muiden sidosryhmien 
ympäristötietoisuutta ja ohjaamaan heidän 
toimintaansa entistäkin ympäristöystävälli-
sempään suuntaan. 

Vuoden 2015 festivaalin hiilijalanjälki 
lasketaan syksyllä valmistuvassa hiili jalan-
jälkitutkimuksessa, joka tulee viemään 
festi vaalin ympäristöasioiden suunnittelua 
entistäkin paremmalle tasolle. 

Responsible event management
World Village Festival carries its environ-
mental responsibility through the ecoCom-
pass environmental system. The main goals 
of the festival’s environmental programme 
include: developing waste management 
and recycling practices, enhancing ener-
gy efficiency, taking into account environ-
mental and social factors in procurements, 
favouring responsible subcontractors and 

service providers, reducing and optimising 
production-related transports, increasing 
the environmental awareness of the audi-
ence, exhibitors and other stakeholders. 

The carbon footprint of this year’s festi-
val will also be calculated in a study, which 
will contribute to the festival’s environmen-
tal work in the future.
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> tunnetko jo Maailman Kuvalehden? 
Oletko kiinnostunut muuttuvasta maailmasta 
ja valmis katsomaan asioita eri kulmista?

Maailman Kuvalehti täyttää tänä vuonna 
30 vuotta ja herättää kiinnostusta enemmän 
kuin aikoihin: se nostaa esille aiheita, jotka 
lisäävät lukijan ymmärrystä yhä pienemmäksi 
käyvässä maailmassa, jonka ongelmat ovat 
yhä monimutkaisempia. 

Ennakkoluulottomilla juttu- ja kuvavalin-
noillamme monipuolistamme suomalaista 
mediakenttää. 

Kyseenalaistamme, mutta perustelemme. 
Annamme äänen usein heille, joiden ääni ei 
yhteiskunnassa kuulu. 

Avustajakuntaamme kuuluu palkittuja ja 
tarkkanäköisiä valokuvaajia ja toimittajia, 
jotka löytävät maailmasta tuoretta, kiinnosta-
vaa kerrottavaa. Kuvat kertovat usein enem-
män kuin tuhat sanaa.

Maailman Kuvalehti ei kerro asioita totuuk-
sina vaan näkökulmina. Lukija saa itse muo-
dostaa näkemyksensä – tai vain avartaa sitä. 
Hän saa mahdollisuuden nähdä maailman 
uusin silmin. 

Tule mukaamme matkalle – rakkaudesta 
muuttuvaan maailmaan! <

anni valtonen
päätoimittaja

Hyppää 
kyytiin!

husein muhammed lakimies-kolumnisti

reeta paakkinen toimittaja-kirjailija

maryan abdulkarim aktivisti-kolumnisti

heikki aittokoski toimittaja-tietokirjailija

rauli virtanen toimittaja-tietokirjailija

täällä maailma,
kuuleeko suomi?

mekong
-lava

Journalistipaneeli tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen: 
mitä suomalaisten pitäisi ymmärtää maailmasta 
juuri nyt? Miten rakentaa tulevaisuuden Suomea, 
jossa erilaisuus ei olisi uhka? 

Keskustelua vetää Maailman Kuvalehden  
päätoimittaja Anni Valtonen.

klo 
13.40–
14.15 
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journalisti-
paneeli
la 23.5.

tule ja
kuuntele!

P itkähiuksinen mies soittaa kita-
raa ja laulaa ”Irhal, Irhal” – häivy, 
häivy. Paikka on Tahririn aukio 
Kairossa.

On tammikuu 2011 ja käyn-
nissä ovat Egyptin presidentti 
Hosni Mubarakin vastaiset pro-

testit. Väkijoukko hurraa kitaraa soittavalle 
Ramy Essamille. 

18 päivää myöhemmin Mubarak ilmoittaa 
erostaan. 

Demokratia-aktivistit riemuitsevat, mutta 
protestit jatkuvat. Vallankumouksen aloittaneita 
nuoria pelottaa, ettei vanha hallinto väisty, 
vaikka Mubarak on syrjäytetty. 

Essam jatkaa aukiolla soittamista. Maalis-
kuussa Egyptin armeija iskee yllättäen aukiolle ja 
ottaa kiinni mielenosoittajia. Myös Essam napa-
taan ja viedään aukiolla sijaitsevaan egyptiläi-
seen museoon. 

Siellä turvallisuusjoukot lyövät häntä kasvoi-

hin ja vetävät häntä samalla hiuksista. Hänelle 
annetaan sähköiskuja.

Sen jälkeen Essam leikkaa pitkät kiharansa 
pois. Ne muistuttavat liikaa kidutuksesta.

”En usko, että elämässäni tulee pahempaa 
päivää. Jos selviää kidutuksesta, ei pelkää enää 
mitään”, Essam, 27, sanoo hiljaa.

Nyt hiukset ovat kasvaneet takaisin. Tunte-
mattomasta Tahririn aukiolla kitaraansa soit-
taneesta miehestä on tullut Yhdysvalloissa ja 
Euroopassa esiintyvä artisti, joka on palkittu 
muusikkojen sananvapautta edistävällä Freemu-
se-palkinnolla. 

Vallankumoukset antoivat Essamille mahdol-
lisuuden toteuttaa nuoruuden haaveet.

”Kovatkin kokemukset ovat olleet minulle 
etu. Pidätykset, kidutukset ja ystävieni muistot 
ovat tehneet minusta paremman artistin.”<

sanna raita-aho
ramy essam la 23.5. klo 15.50-16.40 monsuuni-lavalla 

lue 
koko juttu 
verkossa! 

maailman-
kuvalehti.fi/essam

julkaistu maailman  
kuvalehdessä 1/2015

maryan abdulkarim aktivisti-kolumnisti

heikki aittokoski toimittaja-tietokirjailija

Ruotsissa tilapäisesti asuva Ramy Essam uskoo yhä, että demokratia voittaa hänen kotimaassaan Egyptissä.

li
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tykkää ja 
seuraa!

löydät meidät
osoitteesta
maailmankuvalehti.fi

facebookista 
/maailmankuvalehti

twitteristä
@maailmankuvaleh

kyllä 
hippo 
tietää

Ramy Essam  
– mies ja ääni

93 000 000
ihmistä joutui jättämään kotinsa vasten  
tahtoaan vuonna 2013. Osa heistä päätyi  

pakolaisiksi kotimaansa ulkopuolelle,  
osa jäi maiden sisäisiksi pakolaisiksi.

vital signs, worldwatch- 
instituutti, washington d.c.

anoop babani

tule ja
kuuntele!
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> vuoden alussa parhaana kansanmusiikkilevynä palkit-
tiin albumi Fire, Sweat & Pastis, jonka musiikilliset esikuvat ovat 
enemmän Länsi-Afrikassa kuin Härmässä. 
Helsinki–Cotonou Ensemblella on nimensä 
mukaisesti juuret Suomessa ja Beni-
nin Cotonoussa. Beniniläisen lyömä-
soittaja-laulaja Noël Saïzonoun ja 
suomalaisen Janne Halosen opet-
taja-oppilassuhteesta kipinänsä 
saaneessa yhtyeessä on kyse vuoropu-
helusta.

”Noël avasi minulle beniniläistä 
perinnettä. Siitä lähti idea tehdä musiik-
kia beniniläisten perinnerytmien pohjalle”, 
kahdeksanhenkisen HCE:n kitaristilaulaja Halo-
nen sanoo.

Toukokuussa HCE vie vuoropuhelunsa uuteen suuntaan, 
kun se yhdistää voimansa jazz-bigband UMOn kanssa Maailma 
kylässä -festivaalilla. HCE:sta lavalle nousevat Halosen ja Saïzo-
noun lisäksi kosketinsoittaja Visa Oscar ja trumpetisti Mikko Pet-
tinen, joka soittaa UMOnkin riveissä. Myös Halosella on aiempaa 
kokemusta UMOsta. Tutun porukan kanssa lavalle nouseminen ei 
Halosta jännitä, vaikka toisinkin voisi olla.

”Onhan siinä selän takana 18 silmäparia kotimaisen jazzin 
historiaa”, hän nauraa.

40-vuotisjuhlavuottaan viettävä UMO on tunnettu paitsi jaz-
zin parista, myös ennakkoluulottomasta heittäytymisestään 
lähes kaikenlaisen rytmimusiikin pariin. Sen voikin kuvitella 
sopivan hyvin yhteen HCE:n tyylirikkaan afrobeatin kanssa. <

tuomo yrttiaho
hce ja umo 24.5. klo 12.45 - 14.00 savanni-lava

Rytmi yli  
rajojen

Helsinki-Cotonou Ensem-
blessa kyse on kulttuurien 
välisestä vuoropuhelusta. 
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suosituimpia 
juttujamme  
verkossa:
 

2177 tykkäystä

 rättien tulevaisuus 
> Halpaketjujen myötä vaat-
teiden määrä on moninkertais-
tunut. Niistä on tullut lähes 
kertakäyttötavaraa. Luonto 
huutaa, että jo riittää. ”Muutos 
uudenlaiseen vaatebisnekseen 
on alkanut”, väittää tutkija.
maailmankuvalehti.fi/ratit

1485 tykkäystä
 

vanhojen tie  
> Suomen romanivanhukset 
ovat nähneet yhteiskunnan 
ja oman kulttuurinsa murrok-
sen. Kiertolaisuus on jäänyt ja 
nyt jokaisella on lämmin koti. 
Moni kaipaa kuitenkin entisai-
kojen yhteisöllisyyttä.
maailmankuvalehti.fi/romani

425 tykkäystä

unennäkijä
> Tiibetiläinen elokuvantekijä 
ja valokuvaaja Lharigtso asuu 
nykyisin Suomessa, mutta vain 
hyvin kevyesti.
maailmankuvalehti.fi/uni

 

lue 
koko juttu 
verkossa! 

maailman -
kuvalehti.fi/rytmi

julkaistu maailman  
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