Maailma kylässä -festivaali

Oikeudenmukaisen
maailman puolesta

Kaisaniemen puisto & Rautatientori, Helsinki

Vapaa pääsy!
Free entrance!

28.–29.5.2016 | La 11–20 Su 11–18

Bombino (NIG)
Asian Dub Foundation (GBR) | Looptroop Rockers (SWE) | Scandinavian Music Group | Mira Luoti
Tapahtuman
järjestää:

Oikeudenmukaisuus | Pakolaisuus | Kestävä talous
Kansalaisyhteiskunta | Aasia
Justice | Refugees | Sustainable Economy | Civil Society | Asia

TERVETULOA | WELCOME
Oikeudenmukaisen maailman puolesta
Elämme murroksessa. Globaalit haasteet,
kuten pakolaiskriisi, vihapuhe, veronkierto
ja ilmastonmuutos, ovat osa arkipäiväämme.
Luemme päivittäin uutisia epätasa-arvosta,
kriiseistä ja sodista. Samaan aikaan Suomen
hallitus leikkaa kehitysyhteistyöstä suhteellisesti enemmän kuin miltään muulta politiikan
saralta. Kenen vastuulla globaali oikeudenmukaisuus on?
Maailmanmeno jää valitettavan usein kaukaiseksi, kun oma arki ja rutiinit rullaavat. Teot
muutoksen edistämiseksi pysähtyvät ajatuksen tasolle. Muutos lähtee ihmisestä, mutta
miten päästä tuumasta toimeen?
Parhaan mahdollisuuden tutustua muutoksen voimaan saa toukokuun lopussa Helsingin
keskustassa. Sadat kansalaisjärjestöt, taiteilijat, poliitikot ja mielipidevaikuttajat kokoontuvat Kaisaniemeen tarjoamaan ratkaisuja ja
toimintamahdollisuuksia oikeudenmukaiseen
maailmaan.

Lavalle nousee yhtyeitä, jotka musiikillaan vastustavat yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuutta. Dokumenttiohjelmisto tarjoaa näkökulmia
radikalisoitumiseen, filippiiniläisten transnaisten oikeuksiin sekä Kiinan elinkauppaan. Yleisöä osallistavassa alueohjelmassa käsitellään
ajan riittämättömyyttä, yhteenkuuluvuutta ja
kulttuurista monimuotoisuutta sekä luontoon
ja ruoan tuotantoon kohdistuvia epäkohtia.
Tarjolla on myös runsaasti keskustelu- ja kirjallisuusohjelmaa ajankohtaisista aiheista: oikeudenmukaisuuden lisäksi Suomen suurimmassa
järjestötapahtumassa pohditaan muun muassa
uusia kestävän kehityksen tavoitteita, pakolaisuutta ja kestävää taloutta.
Vaikutamme oikeudenmukaisen maailman
rakentamiseen omilla teoillamme. Pienillä ja
suurilla. Ota siis suunta kohti Kaisaniemen
puistoa ja Rautatientoria toukokuun viimeisenä
viikonloppuna ja tule tutustumaan toimintaan
oikeudenmukaisen maailman puolesta!

For a just world
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We live in a time of upheaval. Global challenges – such as the refugee crisis, hate speech, tax
evasion and climate change – have become a
part of everyday life, as have news of inequality,
crises and wars. At the same time, the Finnish
Government’s funding cuts affect development
co-operation proportionally more than any other sector. Who bears responsibility for global
justice?
Regrettably, global affairs often take a back
seat in the haste of everyday lives. Change
starts with individuals, but how does one get
started?
The best opportunity to see the power of
change is in May in the heart of Helsinki, as
hundreds of civil society organisations, artists,
politicians and thought leaders assemble in
Kaisaniemi to offer solutions and ideas for a
just world.
The programme features bands who oppose
injustice through music. Documentaries offer

insight into radicalisation, the rights of trans
women in the Philippines and the organ trade
in China. Interactive installations deal with the
insufficiency of time, the feeling of belonging,
cultural diversity and issues related to nature.
A variety of talks and literary discussions tackle
topical matters: the goals of sustainable development, the refugee crises and a sustainable
economy.
We as individuals can effect change through
our actions. On the last weekend of May, head
for Kaisaniemi Park and Railway Square to see
what can be done to build a just world!
Johanna Eurakoski

Viestintä- ja varainhankintapäällikkö
Communications and Fundraising Manager
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LAUANTAI | SATURDAY 28.5.2016
SAVANNI-LAVA | SAVANNAH STAGE
KAISANIEMEN PUISTO | KAISANIEMI PARK
Juontajat | Hosts: Renaz Ebrahimi & Njassa
11.00–11.45 Satuja Soitosta
Kepa
13.00–14.00 Metro esittää:
Scandinavian Music Group
Metro
15.00–15.45 Alo Wala (DEN/USA)
Kepa
17.00–17.45 Idiotape (KOR)
Kepa
18.45–19.45 Asian Dub Foundation (GBR)
Kepa

MEKONG-LAVA | MEKONG STAGE
RAUTATIENTORI | RAILWAY SQUARE
Juontajat | Hosts: Katja Ståhl & Tino Singh
11.00–11.40 ES-OW and the Ridial Band
(SEN/CGO/CMR/ESP/FIN)
Kepa
12.10–12.40 Haastattelussa ulkomaankauppaja kehitysministeri Lenita Toivakka:
Mitä Suomen tuki merkitsee Aasian
maissa?
Ulkoministeriö
Tulkkaus viittomakielelle
12.40–13.00 Signmark
Ulkoministeriö

TAIGA-LAVA | TAIGA STAGE
KANSALLISTEATTERIN LAVAKLUBI
FINNISH NATIONAL THEATRE CLUB SCENE
Juontajat | Hosts: Anna Cadia & Papa Montero
11.00–12.15 Dokumentti | Documentary:
Jihad: A Story of the Others (GBR)
Kepa
12.15–12.55 Interview with documentarist
Deeyah Khan (NOR)
Maailman Kuvalehti
Esityskieli englanti, ei tulkkausta

OHJELMA-AIKATAULU | PROGRAMME

19.40–20.00 Haastattelu:
Geishasta salarymaniin –
Japanin yhteiskunnan murros
Helsingin seudun kesäyliopisto

RAUTATIENTORI | RAILWAY SQUARE
Juontaja | Host: Timo Kalevi Forss

20.00–21.15 Dokumentti | Documentary:
Human Harvest (CHN)
SHRIC – Supporting Human Rights
in China

11.00–19.00 Tee se itse: nukkekodin remontti
Kierrätyskeskus

12.00–12.15 Vuoden laatulehti 2016 -palkinto
Kultti

21.15–22.00 Paneelikeskustelu: Kiinan rikokset
ihmisyyttä vastaan (FIN/CHN)
SHRIC – Supporting Human Rights
in China
Esityskieli suomi, tulkkaus kiinaksi

11.30–12.00 Rojupöhö-nukketeatteri
Kierrätyskeskus

11.00–11.30 Paperin matka -satujumppa
Kierrätyskeskus

12.00–13.00 Filosofiakahvila
Kepa
12.15–13.00 Lennu Liito-orava ja Kaarlo Karhu
Kierrätyskeskus

12.55–13.00 Animaatio: Supersankarihommia ja
kestävää kehitystä 2030 		
Superhjältar och hållbar
utveckling 2030
Ulkoministeriö

13.00–13.30 Kosti-madon kompostiraksa
Kierrätyskeskus

13.00–14.00 Paneelikeskustelu: Kenellä on
oikeus sivistykseen?
Yle Kulttuuri ja viihde

13.15–14.00 Klovni ja palatsin palvelija
Chondong (INA/CHI/FIN)
Kepa

Vapaa pääsy!
Free entrance!

14.00–14.40 Kepa talks: How are things in
Cambodia?
(FIN/CAM)
Kepa
Esityskieli englanti, ei tulkkausta

13.30–14.00 Rytmisoitin-työpaja
Kierrätyskeskus
14.00–15.00 Keppieläinfarmi-työpaja
Kierrätyskeskus
14.10–14.25 Kiinalainen leijonatanssi
Suomen Wushu Kungfu Seura
14.30–15.00 Klovnit ilman rajoja -työpaja
Klovnit Ilman Rajoja

14.40–15.20 Kepa talks: Onko
yritysyhteistyöstä kestävän
kehityksen kirittäjäksi?
Kepa

15.00–17.00 Origamityöpaja – Lootuskukkien
askartelua
Suomen Falun Dafa -yhdistys

TEEMAT | THEMES

15.15–16.00 Klovni Elviira ja Mukulele
Kepa

16.20–17.05 Paneelikeskustelu: Euroopan
unionin arvot ja tulevaisuus
Euroopan unioni

ILMASTO JA YMPÄRISTÖ
CLIMATE & ENVIRONMENT

18.15–19.00 Paneelikeskustelu: Kriiseistä
kestävään kehitykseen – 		
liiketoiminnan rooli?
YK:n kehitysohjelma UNDP &
Suomen YK-liitto

KESTÄVÄ TALOUS
SUSTAINABLE ECONOMY

17.00–17.30 Paperin matka -satujumppa
Kierrätyskeskus
17.30–18.00 Rojupöhö-nukketeatteri
Kierrätyskeskus

AGENDA 2030

17.05–17.10 Animaatio: Supersankarihommia
ja kestävää kehitystä 2030
Superhjältar och hållbar
utveckling 2030
Ulkoministeriö

JAMIL GS

17.10–17.30 Artist interview:
Asian Dub Foundation (GBR)
Kepa
Esityskieli englanti, ei tulkkausta

POHJOISMAINEN ULOTTUVUUS
NORDIC DIMENSION

12.45–13.15 Haastattelu: Suomalainen köyhyys
Työväen Sivistysliitto TSL
13.15–13.45 Matti Rämö:
Polkupyörällä Himalajalle
Minerva Kustannus
13.45–14.15 Karim Maïche:
Mitäs me länsimaalaiset!
Into Kustannus
14.15–15.00 Häiriköivien dosenttien 		
verokeskustelu
Häiriköt-päämaja
15.00–15.30 Jaana Kivi and Olivier Hoedeman:
TTIP and lobbying (FIN/BEL)
Into Kustannus
Esityskieli englanti, ei tulkkausta

KAISANIEMEN PUISTO | KAISANIEMI PARK
11.00–20.00 Katutaidepiste | Street Art Area
Kansallisteatterin takana
Behind the Finnish National Theatre
Kepa
11.00–20.00 The Land Singing (FIN/ITA)
Interaktiivinen installaatio
Interactive installation
Lippakioskin takana
Behind the kiosk
Catalysti
11.00–20.00 Phantasma gorical –
Peddling Time (NED/GBR)
Interaktiivinen performanssi
Interactive performance
Lippakioskin takana
Behind the kiosk
Catalysti
11.00–20.00 RYIJY: weaving wishes
(MEX/TPE/USA)
Interaktiivinen installaatio
Interactive installation
Kansallisteatterin takana
Behind the Finnish National Theatre
Catalysti
12.00–13.00 Aamujooga | Morning Yoga
Lippakioskin takana
Behind the kiosk
Joogakoulu Shanti

15.30–16.00 Kohtuutalouspaneeli
Tiedon jano
17.00–17.30 Sinikka Piippo: Villivihannekset –
Terveyttä pihoilta, niityiltä ja
metsistä
Minerva Kustannus
17.30–18.00 Hanna Mattila: Vähemmän lihaa
Gaudeamus

PAKOLAISUUS | REFUGEES

#maailmakylässä
#mk2016
#worldvillagefestival

18.00–18.30 Laura Haapala: Joustava työ,
epävarma elämä
Like Kustannus
18.30–19.15 Tuotantoeläimet-paneeli
Animalia

17.30–18.00 Haastattelu: Fudiksen ja lätkän
avulla osaksi Suomea
Maailman Kuvalehti
18.00–18.40 Paneelikeskustelu: Vihapuhe –
haaste sananvapaudelle?
Vikes, Suomen PEN
& Maailman Kuvalehti

18.40–19.10 Paneelikeskustelu: Yhteinen,
Kepa tuo festivaalille
kiinnostavimmat keskustelut
oikeudenmukainen turvallisuus
WISE
globaalista oikeudenmukaisuudesta.
Tule kuulolle ja osallistu Twitterissä!
19.10–19.40 Paneelikeskustelu:
Naiset ihmiskaupan uhreina
Monika-Naiset liitto

Kepa talks
-ohjelmanumerot
tässä lehdessä

16.15–17.00 Tansseja Intiasta –
Bollywood-tanssin
opetusta lapsille
Bolly Beat Dance School

KANSALAISYHTEISKUNTA | CIVIL SOCIETY

12.15–12.45 Haastattelu: Moniaistisuus
tutkimuksessa ja parkourin 		
visuaalisuus
Nuorisotutkimusseura

ALUEOHJELMA | SITE PROGRAMME

IDIOTAPE

17.15–18.15 Paneelikeskustelu:
Oikeudenmukaisempi maailma –
kenen vastuulla?
Kehys & Demo

19.20–20.00 Rauhatäti & MC Kajo
Kepa

AASIA | ASIA

Maailma kylässä
-festivaalin järjestää

14.45–15.45 Kepa talks: Energia ja talous
-päättäjäpaneeli
Kepa
16.15–16.55 Kanta dAb dAb (NEP)
Kepa

15.20–16.20 Panel Discussion:
Development 2.0
Finnish Red Cross
Esityskieli englanti, ei tulkkausta

MATTI LIPPONEN

14.00–14.45 Paneelikeskustelu: Myanmar
– muutoksen vuosi 2016: kohti
demokratiaa ja rauhaa? (FIN/MYA)
Suomen Lähetysseura

AMAZON-LAVA | AMAZON STAGE

KAISANIEMEN PUISTO | KAISANIEMI PARK
Juontaja | Host: Alina Kulo

OIKEUDENMUKAISUUS | JUSTICE

13.15–14.00 Panel Discussion:
My Nordic identity? – Artists’
discussion (FIN/NOR/PLE/USA)
Kepa
Esityskieli englanti, ei tulkkausta

4

TENAVA-TIMBUKTU | KIDS’ CORNER

#kepatalks

Alo Wala s. 11

Tansseja Intiasta
– Bollywood-tanssin
työpaja lapsille s. 39

kepa.fi/kepatalks

Ohjelmamuutokset mahdollisia | Programme changes may appear

Ohjelmamuutokset mahdollisia | Programme changes may appear

Idiotape s. 10
5

KANSALLISTEATTERIN LAVAKLUBI
FINNISH NATIONAL THEATRE CLUB SCENE
Juontajat | Hosts: Anna Cadia & Papa Montero

11.00–11.45 Mira Luoti
Kepa

11.00–12.30 Dokumentti | Documentary:
Jack in the Land of Transpinays
(FIN/PHI)
Kepa

13.00–13.45 Teho Majamäki &
Travelogue Ensemble
Kepa
14.45–15.45 Looptroop Rockers (SWE)
Kepa
16.45–17.45 Bombino (NIG)
Kepa

MEKONG-LAVA | MEKONG STAGE
RAUTATIENTORI | RAILWAY SQUARE
Juontajat | Hosts: Katja Ståhl & Tino Singh
11.00–11.40 Huutokatrilli – kansantanssijat
Suomesta ja maailmalta
Suomen nuorisoseurat/
Stadin nuorisoseurat
12.00–12.30 Paneelikeskustelu: 			
Turvapaikanhakijasta
yhteiskunnan jäseneksi
Setlementtiliitto
12.30–13.10 Panel Discussion: Safe Haven –
protecting freedom of expression
(FIN/NOR/IRI/PLE/SWE)
Finnish PEN, Kepa &
Culture for All Service
Esityskieli englanti, ei tulkkausta

12.30–13.00 Interview: Does Cuba need
a new revolution? (FIN/ITA)
Maailman Kuvalehti
Esityskieli englanti, ei tulkkausta

KAISANIEMEN PUISTO | KAISANIEMI PARK
Juontaja | Host: Alina Kulo

RAUTATIENTORI | RAILWAY SQUARE
Juontaja | Host: Timo Kalevi Forss

11.00–17.00 Tee se itse: nukkekodin remontti
Kierrätyskeskus

12.00–12.30 Janne Käpylehto:
Auringosta sähköt kotiin,
kerrostaloon ja yritykseen
Into Kustannus

11.00–12.00 Filosofiakahvila
Kepa
12.15–13.00 Lennu Liito-orava ja Kaarlo Karhu
Kierrätyskeskus
13.00–13.30 Kosti-madon kompostiraksa
Kierrätyskeskus
13.30–14.00 Rytmisoitin-työpaja
Kierrätyskeskus

13.00–13.30 Paneelikeskustelu:
Reilusti matkaan!
Matkailulehti Mondo

13.15–13.45 Paperin matka -satujumppa
Kierrätyskeskus

13.30–14.15 Paneelikeskustelu: EU ja Turkki –
mistä ratkaisu pakolaiskriisiin?
Euroopan unioni
14.15–14.20 Animaatio: Supersankarihommia
ja kestävää kehitystä 2030
Superhjältar och hållbar utveckling
2030
Ulkoministeriö		
14.20–14.50 L’Azawad négligé attend toujours
la justisse (FIN/FRA/MLI) 		
Interview: The neglected Azawad
still waits for justice (FIN/FRA/MLI)
Afous-Afous
Esityskieli ranska, tulkkaus englanniksi

13.45–14.15 Rojupöhö-nukketeatteri
Kierrätyskeskus
14.00–15.00 Keppieläinfarmi-työpaja
Kierrätyskeskus
14.30–15.00 Klovnit ilman rajoja -työpaja
Klovnit Ilman Rajoja
15.00–15.15 Kiinalainen leijonatanssi
Suomen Wushu Kungfu Seura
15.00–17.00 Origamityöpaja – Lootuskukkien
askartelua
Suomen Falun Dafa -yhdistys
15.30–16.15 Senfi (SEN/FIN)
Kepa
16.30–17.00 Tansseja Intiasta – Bollywoodtanssin opetusta lapsille
Bolly Beat Dance School

14.50–15.20 Interview: Can freedom of speech
survive in Turkey? (FIN/TUR)
Anna Lindh Foundation &
Association of Finnish Foreign Affairs
Journalists
Esityskieli englanti, ei tulkkausta

Maailma kylässäTEEMAT | THEMES
-festivaalin järjestää

13.10–13.50 Kepa talks: Mitä kehitysyhteistyöleikkausten jälkeen?
Kepa

OIKEUDENMUKAISUUS | JUSTICE

15.20–15.40 Artistihaastattelu: Mira Luoti
Kepa

AASIA | ASIA

15.30–16.15 Paneelikeskustelu: Myanmarin
ympäristön tulevaisuus – kenen
hallussa?
Siemenpuu-säätiö & Suomen
ympäristökeskus

15.40–15.45 Animaatio: Supersankarihommia
ja kestävää kehitystä 2030 		
Superhjältar och hållbar utveckling
2030
Ulkoministeriö

KESTÄVÄ TALOUS
SUSTAINABLE ECONOMY

16.15–16.55 Paneelikeskustelu:
Lopultakin! Suomi ratifioi
YK:n vammaissopimuksen
Vammaiskumppanuus

15.45–16.10 TIETOISKUT: Kultti & Iso Numero,
Maan ystävät, Setlementti-asunnot,
Maailmanvaihto – ICYE Finland,
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto & Animalia, 		
Changemaker

14.30–15.10 Tulegur (CHN)
Kepa

17.20–18.00 Sandhja
Kepa		

Kepa talks
-ohjelmanumerot
tässä lehdessä

#kepatalks

17.10–17.30 Kepa talks: Pertti Majanen ja
Agenda 2030
Kepa

ILMASTO JA YMPÄRISTÖ
CLIMATE & ENVIRONMENT
AGENDA 2030
PAKOLAISUUS | REFUGEES
POHJOISMAINEN ULOTTUVUUS

KAISANIEMEN PUISTO | KAISANIEMI PARK
11.00–18.00 Katutaidepiste | Street Art Area
Kansallisteatterin takana
Behind the Finnish National Theatre
Kepa
11.00–18.00 The Land Singing (FIN/ITA)
Interaktiivinen installaatio
Interactive installation
Lippakioskin takana
Behind the kiosk			
Catalysti

12.30–13.00 Markku Tahkokorpi:
Aurinkoenergia Suomessa
Lähienergialiitto

11.00–18.00 Phantasma gorical – Peddling Time
(NED/GBR)
Interaktiivinen performanssi		
Interactive performance
Lippakioskin takana
Behind the kiosk
Catalysti

13.00–13.30 Talous ja moraali -keskustelu
Tiedon jano
13.30–14.00 Haastattelu: Kiinalainen nainen
historiassa
Arthouse

#maailmakylässä
#mk2016
#worldvillagefestival

11.00–18.00 RYIJY: weaving wishes
(MEX/TPE/USA)
Interaktiivinen installaatio
Interactive installation
Kansallisteatterin takana
Behind the Finnish National Theatre
Catalysti

14.00–14.30 Haastattelu:
Aikamme monta islamia
Gaudeamus		
		
15.15–16.00 Nasrin Madani:
Women's rights in Iran (IRI)
Finnish PEN
Esityskieli englanti, ei tulkkausta

12.00–13.00 Aamujooga | Morning Yoga
Lippakioskin takana
Behind the kiosk
Joogakoulu Shanti

Teho Majamäki s. 17

16.00–16.30 Haastattelu: Fintiaanien mailla
WSOY		
16.30–17.00 Paneelikeskustelu: Suomalaisugrilaiset kansat tänään
Suomi-Venäjä-seura
17.00–17.30 Häiriköivien dosenttien
saamelaiskeskustelu
Häiriköt-päämaja		

Looptroop Rockers s. 18

Vapaa
pääsy!
kepa.fi/kepatalks
Free entrance!

17.30–17.50 TIETOISKUT: Kultti & Iso Numero,
Maan ystävät, Setlementti-liitto,
Maailmanvaihto – ICYE Finland,
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto & Animalia
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ALUEOHJELMA | SITE PROGRAMME

KANSALAISYHTEISKUNTA | CIVIL SOCIETY

NORDIC DIMENSION
16.10–16.40 Paneelikeskustelu: Tarvitaanko
Kepa tuo festivaalille
kiinnostavimmat
keskustelut
globaali
ruokavallankumous?
kaupan puolesta
globaalistaEettisen
oikeudenmukaisuudesta.
Tule kuulolle ja osallistu Twitterissä!

16.40–17.10 Paneelikeskustelu:
Yhteisöenergiaa! – Oikeus tuottaa
yhdessä oma energiamme?
Maan ystävät

AMAZON-LAVA | AMAZON STAGE

LOOPTROOP ROCKERS

KAISANIEMEN PUISTO | KAISANIEMI PARK
Juontajat | Hosts: Renaz Ebrahimi & Njassa

TENAVA-TIMBUKTU | KIDS’ CORNER

KERTTU MALINEN

TAIGA-LAVA | TAIGA STAGE

MAYITING JIJIANPENG

SAVANNI-LAVA | SAVANNAH STAGE

OHJELMA-AIKATAULU | PROGRAMME

ORIOL HERNANDO

SUNNUNTAI | SUNDAY 29.5.2016

Ohjelmamuutokset mahdollisia | Programme changes may appear

Mira Luoti s. 17
Tulegur s. 19
Ohjelmamuutokset mahdollisia | Programme changes may appear
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Osallistu suureen Mondo Top 50 -kyselyyn!

MUSIIKKI LAUANTAI | MUSIC SATURDAY

Teksti: | Text: Kiira Koskela,
Heini Jokinen

Artist interview:
Asian Dub
Foundation
SAT 17.10 at
Taiga Stage

Osallistu 31.7.2016 mennessä
osoitteessa mondo.fi/top50

Arvo
66 €

REBELADELICA

Arvomme osallistujien kesken myös Samsoniten
matkalaukun ja Mondon opaskirjoja.

Arvo
269 €

Asian Dub Foundation (GBR)

Lontoolaisyhtye tekee mitä haluaa ja
toivoo innostavansa muita samaan
DUB / RAGGA / JUNGLE / RAPCORE / DANCEHALL / HIPHOP / BHANGRA

LA 18.45 Savanni-lava | Vuodet eivät ole tyynnyttäneet legendaarista Asian Dub Foundationia, vaan yhtye jaksaa haastaa sekä itsensä
että yleisön uusimmalla levyllään More Signal
More Noise. Kulttimaineeseen vuosien saatossa noussut bändi tunnetaan nokkelasta
tavastaan yhdistellä musiikkityylejä ja hakea
vaikutteita yllättävistäkin suunnista punkista elektronisen musiikin äänimaailmaan ja
hiphopista perinteiseen bhangra-tanssiin.
Yhtye käsittelee sanoituksissaan ajankohtaisia aiheita talouskriisistä kasvavaan eriarvoisuuteen, mutta ei halua syöttää kuulijoille
valmiiksi pureskeltuja mielipiteitä saati poliittista agendaa.
– Yleisö voi tulkita musiikkiamme kuten haluaa. On itse asiassa hienoa, kun joku löytää
kappaleesta tason, jota emme itse tulleet ajatelleeksikaan, sanoo yhtyeen perustajajäsen
ja kitaristi Steve Savale.
Asian Dub Foundation sai alkunsa vuonna
1993 nuorille järjestetyssä musiikkityöpajassa, jossa basisti Dr Das toimi ohjaajana. Savalen mukaan bändin jäsenten tausta opetus- ja
nuorisotyössä vaikuttaa yhtyeen musiikkiin
edelleen.
– Uskoimme, että jos ääni annetaan ihmisille, jotka on yleensä pakotettu pysymään
hiljaa, saadaan uusia ja innovatiivisia musiikin tyylejä. Tämä ajatus toimi pohjana ADF:n
soundille, Savale kertoo.
Ennakkoluuloton tapa tehdä musiikkia
on sittemmin vienyt yhtyeen kauas – myös
paikkoihin, joissa länsimaisia rockbändejä
ei tavallisesti nähdä. ADF on kiertänyt muun

muassa Marokossa ja Kuubassa sekä esiintynyt Brasilian faveloissa.
Muutaman vuoden tauon jälkeen bändi
kokosi rivinsä uudelleen 2010-luvun alkupuolella. More Signal More Noise julkaistiin viime
kesänä, minkä jälkeen keikkoja on riittänyt.
Vaikka Savale näkee, että musiikin merkitys yhteiskunnallisen muutoksen voimana on
länsimaissa kutistunut, hän ei pidä sitä automaattisesti huonona asiana. Eri medioiden
merkitys korostuu eri aikoina, hän uskoo.
– Amerikkalaisilla tv-draamoilla, kuten The
Wirella (suom. Langalla), on ollut viimeisen
vuosikymmenen aikana paljon kumouksellisempi vaikutus länsimaissa kuin musiikilla.
Toisissa yhteiskunnissa, erityisesti osissa
Afrikkaa ja Etelä-Amerikkaa, musiikki on yhä
johtavassa asemassa.
Maailma kylässä -festivaalilla Asian Dub
Foundationin keikalla nähdään Steve Savale,
Dr Das, Aktarv8r, Ghetto Priest, Brian Fairbairn
sekä tuorein vahvistus Nathan ”Flutebox” Lee.

SAT 18.45 Savannah Stage | Asian Dub
Foundation’s activism is directed at creating a more just world. As a British band that
takes pride in its Indian and Pakistani roots,
they fight against social discrimination and
inequality. And it’s doubtful that their musical
creativity can be matched, combining everything from punk to electronic and hip hop to
dub – not to mention the energy they bring to
the stage!
Asian Dub Foundation began its journey in
1993, when Dr Das worked with Asian children
and youths as a tutor at a music workshop in
London. Their latest album More Signal, More
Noise was released in 2015. The band’s roster at World Village Festival includes Steve
Savale, Dr Das, Aktarv8r, Ghetto Priest, Brian
Fairbairn as well as latest addition Nathan
Flutebox Lee.
Producer: Kepa

Tuottaja: Kepa
UMBERTO LOPEZ

Anna arviosi ja voita Icelandairin
1 000 euron unelmamatka
Islantiin kahdelle!
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MUSIIKKI LAUANTAI | MUSIC SATURDAY

Teksti | Text: Johanna Virmavirta

Teksti | Text: Heini Jokinen

energiat taivaisiin.
Shivanin räppärin uraa johdattaa ajatus, että
musiikki tuo ihmisille hyvinvointia. Alo Wala
tarkoittaakin valon toimittajaa. Ennen Alo Walan perustamista Shivani työskenteli Guinea
Bissaussa kansalaisjärjestössä, joka auttoi
länsiafrikkalaisia räppäreitä äänenkäytön kehittämisessä. Samalla paikallisille muusikoille
luotiin uskoa ja itsetuntoa poliittisesti arassa
ympäristössä.
Esitystä tukee Pohjoismainen kulttuurirahasto.

JAMIL GS

MUSIIKKI LAUANTAI | MUSIC SATURDAY

Tuottaja: Kepa

Kulttuurien cocktail saa
tanssijalan vipattamaan!

Alo Wala (DEN/USA)
Idiotape (KOR) – elektrorockin kemiallinen reaktio
ELEKTROROCK / INDIE

La 17.00 Savanni-lava | Korealainen Idiotape on rytinällä valloittanut maailmaa vastustamattomalla analogisyntetisaattorien ja
live-rumpujen yhdistelmällään. Trion musiikki
on riehakasta ja hypnoottista elektrorockia,
joka karistaa pölyt tanssikengistä.
– Toivoisin, että musiikkimme kategorisoitaisiin 21. vuosisadan rockiksi, bändin rumpali
DR toteaa.
– Genren määrittäminen on vaikeaa, sillä
Koreassa asiat nähdään toisin. Mutta se on
ainakin varmaa, että Idiotape ei ole k-poppia,
bändin tuottaja ja toinen sen syntetisaattorivelhoista Dguru jatkaa.
Idiotapen sähköinen soundi syntyi Dgurun
DJ-uran juurilta.
– Se on kuin kemiallinen reaktio. Kun kaikkien kolmen musiikilliset vaikutteet ja mieltymykset laitetaan yhteen, syntyy Idiotapen
sointi.
Kolmikko on nopeasti valloittanut sekä kotimaansa että globaalin festivaalikartan maamerkit. Keikkaileminen ja matkustaminen on
rankkaa, mutta trio toteaa fiiliksen lavalla olevan kaiken sen arvoista.
– Glastonburyssä yleisö oli niin villinä, että
peityimme maasta nousevaan pölyyn! trion
toinen sähköisiin syntikka-elementteihin keskittynyt jäsen Zeze nauraa.

Korealaisen populaarikulttuurin tunnetuimpia ilmiöitä on k-pop. Genren tähdet ovat
palvottuja megastaroja niin kotimaassaan
kuin maailmalla lukemattomien teini-ikäisten
faniensa keskuudessa.
– K-popin hyvä puoli on sen tuoma julkisuus muille. Toisaalta, k-pop monopolisoi
pitkään korealaiset musiikkimarkkinat, ja näin
indie-muusikoille ei jäänyt tilaa, Zeze kertoo.
Tilanne on kuitenkin hyvää vauhtia muuttumassa.
– Korealaisilla indie-bändeillä on nyt hyviä
mahdollisuuksia, kysyntää on ulkomaillakin,
ja myös hallinto tukee indie-musiikkia erilaisin
hankkein, DR kertoo.
Vaikka musiikki ja politiikka eivät herkästi
sekoitu toisiinsa korealaisessa kontekstissa,
oikeudenmukaisempi maailma on bändin
agendalla.
– Me elämme ajassa, jossa moninaisuutta
ja diversiteettiä haastetaan kaikkialla politiikasta kulttuuriin ja talouteen. Sodat ja muut
konfliktit ovat yhä suurempia uhkia. Uskon
kuitenkin, että ihmiskunnan hyvinvoinnin nousu oli mahdollista, koska osaamme myös kunnioittaa toisiamme ja hyväksyä erilaisuudet
toisissamme, Zeze sanoo.
Tuottaja: Kepa

“Uskon, että ihmiskunnan hyvinvoinnin nousu oli
mahdollista, koska osaamme kunnioittaa toisiamme
ja hyväksyä erilaisuudet toisissamme.”
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Idiotape
– a chemical
reaction
of electrorock
SAT 17.00 Savannah Stage | Korean group
Idiotape has taken the world by storm on
the back of its combination of analogue synthesisers and live drums. The trio’s brand of
electrorock is frantic, hypnotic and endlessly
danceable.
– I’d like for our music to be called 21st century rock, says DR, the band’s drummer.
– Determining a genre is difficult, as things
are seen differently in Korea. But this much is
certain: Idiotape is not k-pop, adds producer
and synthesiser wizard Dguru.
Even though music and politics rarely mix
in the Korean environment, global justice is
on the band’s agenda.
– We live in a time in which diversity is facing challenges everywhere, from politics to
culture and the economy. The threat of wars
and conflict is greater. However, I still believe
that a prosperous future is possible for humanity, as we are also capable of respecting
each other and accepting our differences,
says Zeze, the other synth-focused member
of the trio.

IDIOTAPE

DANCEHALL / HIPHOP

LA 15.00 Savanni-lava | Intialaisia perinnesoundeja elektrona, afrikkalaisia rytmejä,
hämärää klubiskeneä chicagolaisella ghettoasenteella ja hipsterimausteet suoraan Kööpenhaminan Nørrebrosta. Kulttuurien cocktail
saa tanssijalan vipattamaan!
Chicagossa syntynyt punjabilaistaustainen

räppäri Shivani Ahlowalia pisti levylautaset
samalle pöydälle tanskalaisen Copia Doble
Systeman kanssa vuonna 2013. Siitä syntyi Alo
Wala – bändi, joka omien sanojensa mukaan
on kotoisin vähän kaikkialta. Trooppisen basssoundin pioneerit sekä perkussioiden ihmepoika Julius Sylvest nostavat Alo Walan shown

NOST€

SAT 15.00 Savannah Stage | Traditional Indian sounds with an electronic twist, African
rhythms, a grimy club atmosphere infused with
a Chicago-bred ghetto attitude and a hipster
touch straight out of Copenhagen Nørrebro. A
cultural cocktail you can dance to!
Alo Wala was born in 2013, when Chicago-native Punjabi rapper Shivani Ahlowalia
teamed up with the Danish crew Copia Doble
Systema. Together they create a dancefloor
experience that quickly crosses geographical
and musical borders.
The performance is supported by The Nordic Culture Fund.
Producer: Kepa

Monikielistä tietoa
maahanmuuttajille
elämästä Suomessa

NOST€ on uusi tapa hakea musiikin rahoitusta
ja kulttuurisponsorointia.
Tarvitsetko uuden soittimen, tukea levyn julkaisuun
tai vaikkapa lentolippuja kiertueelle?
HAE BASSON NOSTETTA!
BASSO.FI/NOSTE

Finland in your language
suomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro | ranska | somali |
espanja | turkki | kiina | persia | arabia

Finnishcourses.fi

Producer: Kepa
PKS 102.4 Mhz, TRE 103.1 Mhz, TKU 101.9 Mhz, JKL 99.7 Mhz, OULU 105.4 Mhz, BASSO.FI/RADIO

Kaikille avoimet suomen ja ruotsin kielen kurssit
HELSINKI–ESPOO–VANTAA–KAUNIAINEN

KAIKKI BASSON 55 RADIO-OHJELMAA KUUNNELTAVISSA JÄLKIKÄTEEN - BASSOONDEMAND.FI
JULKAISIJA HELSINGIN KAUPUNKI

11

MUSIIKKI LAUANTAI | MUSIC SATURDAY

Teksti | Text: Heini Jokinen

Kannata
vastuunkantoa.

Scandinavian Music Group

”Maailma on ahtaampi kuin milloinkaan.
Tule takaisin, sido tiukempaan.”
POP / ROCK / FOLK

albumilistan sijoituksia kahmineen SMG:n
riveissä ovat Melasniemen lisäksi Terhi Kokkonen, Pauliina Kokkonen, Antti Lehtinen, Oskari
Halsti, Kyösti Salokorpi ja Miikka Paatelainen.
Tuottaja: Metro

SAT 13.00 Savannah Stage | Loving and letting go, dreams and realities in life, the future
and the past. These are the foundations for
Scandinavian Music Group’s stories. In their
music, the band fuses together folk, pop and
rock, telling even the sorrowful stories through
high notes.
Scandinavian Music Group was formed fourteen years ago, and their eighth studio album,
Baabel, was released last autumn. Mainly composed and written by guitarist Joel Melasniemi
and vocalist Terhi Kokkonen, the album has
been warmly received. After a couple years’
break, the band is back on tour following the
album’s release. This year, the band’s summer
festival tour begins at World Village Festival.
Scandinavian Music Group has attained six
gold records and numerous spots on album
charts. The band consists of Terhi Kokkonen,
Joel Melasniemi, Pauliina Kokkonen, Antti Lehtinen, Oskari Halsti, Kyösti Salokorpi and Miikka
Paatelainen.

Joel Melasniemen
tärpit festivaalille:
Amnesty International
Suomen osasto
“Amnesty on kansalaisjärjestöjen ikiaikainen klassikko. Maximum respect!”
Suomen Punainen Risti
“Vaimoni on katastrofiavun logistiikan
tohtori ja sanoo, että kuukausilahjoitus
Punaiselle Ristille on tehokas tapa
auttaa, katastrofi mikä katastrofi.”
UNICEF
“On äärimmäisen tärkeää pelastaa
kodittomat koirat ja lippakioskit, mutta
ensin pelastetaan lapset.”
Lyhty
“Toivottavasti osallistavampi ilmapiiri
kehitysvammaisia kohtaan jatkuu
myös Pertti Kurikan Euroviisu-juhlavuoden jälkeen.”

Producer: Metro

SCANDINAVIAN MUSIC GROUP

LA 13.00 Savanni-lava | Rakkaudesta ja luopumisesta, arjesta ja unelmista, tulevasta ja
menneisyydestä. Niistä koostuvat Scandinavian Music Groupin kertomat tarinat. Folkia,
poppia ja rockia yhdistelevä bändi soittaa duurisävelin, vaikka tarina joskus riipiikin sydäntä.
Yhtye näki päivänvalon neljätoista vuotta
sitten, ja kahdeksas studioalbumi Baabel julkaistiin viime syksynä. Kesän kiertue alkaa
Maailma kylässä -festivaalilta, jolla kitaristi Joel
Melasniemi on konkarikävijä. Aikanaan Ultra
Bra -yhtye soitti täällä ensimmäisen keikkansa
ja palasi festarille joka vuosi koko olemassaolonsa ajan.
Festivaalilla on Melasniemen mukaan toivorikas tunnelma, vaikka maailman pelastaminen
tuntuukin toisinaan hankalalta.
– Esimerkiksi median vallannut pakolaisten
maahantulon kauhistelu sai aktivoitumaan, ja
esiinnyimme SMG:n kanssa syyskuussa Suomi sanoo tervetuloa -tapahtumassa. En tiedä,
muuttuuko pakolaiskeskustelun suunta yhdestä tapahtumasta paljon, mutta yritettävä on.
Festivaalin teema on tänä keväänä oikeudenmukaisuus. Melasniemen mielestä hyvä
esimerkki oikeudenmukaisuuden voitosta on
esimerkiksi tasa-arvoinen avioliittolaki.
– Lopputulos on kaunis ja itsestään selvä.
Kuusi kultalevyä myyneen ja lukuisia TOP10-

12

Tuoretta kahvia ja
toivon siemeniä
tarjolla teltassamme
Rautatientorilla.

MUSIIKKI LAUANTAI | MUSIC SATURDAY

Teksti | Text: Heini Jokinen

Kanta dAb dAb (NEP)

Signmark

FUUSIOJAZZ / ETNOFUUSIO | FUSION JAZZ / ETHNIC JAZZ

HIPHOP

LA 12.40 Mekong-lava | Signmark on myytinmurtaja: musiikki ei ole vain kuulevia varten.
Musiikissa on rytmi ja liike, ja sen voi tuntea ja
nähdä.
Kansainvälisellä viittomakielellä räppäävä
Signmark on esiintynyt ympäri maailmaa Pohjoismaista Etiopiaan. Signmarkin viesti on, että
kuuro ei ole vammainen, vaan kuuluu kielivähemmistöön. Kuuroilla on oma kieli, joka vahvistaa yhteisön suhteita ja luo oman kulttuurin
ja kulttuuriperinnön – aivan kuten missä tahansa yhteistä kieltä puhuvassa kieliyhteisössä.
Signmark on ulkoministeriön vammaisten henkilöiden oikeuksien erityisedustaja.
Signmark on haastattelussa Mekong-lavalla
ennen esitystä klo 12.10.

LA 16.15 Mekong-lava | Soulia ja fuusiota rohkeasti yhdistelevä Kanta
dAb dAb ei jätä ketään kylmäksi. Sitarin melodia vie suoraan Himalajan
korkeuksiin, ja basso ja rummut täydentävät progressiivisen rytmin.
Vuosi sitten kaksi suurta maanjäristystä ravisteli Nepalissa kaupunkeja ja kyliä. Yli 500 000 ihmisen kodit tuhoutuivat, samoin soittimet, studiot ja keikkapaikat. Kanta dAb dAb kiertää Eurooppaa tämän vuoden
ajan tehden Nepalia tunnetuksi, ja kerää samalla varoja muusikoiden
auttamiseksi.

SAT 12.40 Mekong Stage | Signmark is living
proof that music is not only for those who can
hear. Music has rhythm and movement that can
be felt and seen.
Signmark raps in International Sign and has
performed around the globe, from the Nordic
countries to Ethiopia. His message is that the
deaf are a language minority – not a group
marked by disability. The deaf have a common
language that strengthens the community’s
bonds and creates its own culture and heritage, like any other language community.

Tuottaja: Kepa

SAT 16.15 Mekong Stage | A bold combination of soul and jazz fusion,
Kanta dAb dAb is something that cannot be missed. The sitar is evocative of Himalayan heights, while bass and drums fill progressive rhythm.
One year ago, two massive earthquakes shook cities and villages in
Nepal, and over 500,000 people lost their homes. Kanta dAb dAb is
spending 2016 touring Europe and raising awareness while also collecting funds to help the Nepal’s musicians.

Producer: Ministry for Foreign Affairs of Finland

Producer: Kepa

ROZZA DRAGOZ

Tuottaja: Ulkoministeriö

ES-OW and the Ridial Band
(SEN/CGO/CMR/ESP/FIN)
AFRO / FUNK / REGGAE

SAT 11.00 Mekong Stage | Prepare for positivity as ES-OW and the Ridial Band bring the
joy of afro dance to the festival. Ridial means
real – or true, authentic – in Arabic and Senegalese.
ES-OW and the Ridial Band is a Helsinki-based melting pot of musical genres and
different cultures.

SAMI MANNERHEIMO

• Huhtikuussa 2015 Nepalia ravisutti
maanjäristys, jonka magnitudi oli 7,8.
Sitä seurasi sarja jälkijäristyksiä.
• Maanjäristyksissä kuoli noin 9 000
ihmistä. Noin puolen miljoonan talon ja

4 000 koulurakennuksen arvioitiin tuhoutuneen.
• Järistys vaurioitti myös useita historiallisia
kohteita, jotka kuuluvat Unescon maailmanperintölistalle. Nepalin perinnemusii-

On luksusta
viettää hidasta
viikonloppuaamua
viihdyttävän,
kiihdyttävän ja
sivistävän Kusarin
parissa”

Producer: Kepa

Tuottaja: Kepa

Hanna Sarkkinen,
kansanedustaja

Rauhatäti & MC Kajo

Tuottaja: Kepa

kin on pelätty katoavan maanjäristysten
seurauksena.
• Esimerkiksi Suomen Punainen Risti,
Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura ovat mukana Nepalin jälleenrakentamistyössä.

MIES! Ryhdy vapaaehtoiseksi!
044 751 1338 • vieraasta.veljeksi@miessakit.fi

Tukea maahan muuttaneiden miesten
työllistymiseen ja kotoutumiseen

Monikulttuurisuus
Brittiajattelijan terävä
puheenvuoro osoittaa, miksi
sekä monikulttuurisuuden
kannattajat että sen
vastustajat ovat väärässä.

HIPHOP / RAP

LA 19.20 Mekong-lava | Rapin moninkertainen Suomen mestari MC Kajo heittää yhteiskeikan ronskisti yhteiskuntaa kritisoivan Rauhatädin kanssa.
Usein Lapin murteella räppäävä, Sodankylästä kotoisin oleva Rauhatäti uskaltaa rohkeasti tuoda esiin epäkohtia niin henkilökohtaisella
kuin yhteiskunnallisella tasolla. Rauhatädin
setti on silti täynnä huumoria, eikä hän pelkää
nauraa myös itselleen.
MC Kajo kuuluu Suomen freestyle-rapin ehdottomiin kärkinimiin: hän on ainoa rap-artisti,
joka on voittanut rapin SM-kisat kolme kertaa.
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Nepalin maanjäristys tappoi tuhansia

“

LA 11.00 Mekong-lava | Iloa ja hyvää tuulta
on luvassa, kun energiaa pursuava ES-OW and
the Ridial Band vie kuulijat mukanaan afrotanssin pyörteisiin. Ridial tarkoittaa arabian ja senegalin kielellä todellista ja aitoa, eli samaa kuin
englannin kielen sana real.
ES-OW and the Ridial Band on Helsingissä
majaa pitävä yhtye, monen musiikkityylin ja
kulttuurin sulatusuuni.

Teksti | Text: Heini Jokinen, Kiira Koskela

TUOMAS TIMONEN

EMMI VIRTANEN

MUSIIKKI LAUANTAI | MUSIC SATURDAY

SAT 19.20 Mekong Stage | Freestyle battle
champion MC Kajo is joining social critic rapper Rauhatäti on stage.
Hailing from Sodankylä, Rauhatäti boldly
brings up injustices both personal and societal, often with a Lapland accent. Despite the
subject matter, her songs are full of humour,
and she’s never afraid of laughing at herself.
MC Kajo is without a doubt one of the greats
in Finnish freestyle rap: he’s the only three-time
champion of Finnish freestyle rap.

Kenan Malik
Monikulttuurisuus
Multiculturalism and
its Discontents

Maailma

kylässä
Monikulttuurisuus

-tarjous

Brittiajattelijan terävä
puheenvuoro osoittaa, miksi
sekä monikulttuurisuuden
kannattajat että sen
www.netn.fi | tilaukset@netn.fi
| 040
721 4891
vastustajat ovat
väärässä.

20 €

Producer: Kepa

Tutustumistilaus 2 kk / 10 € voimassa 31.5.2016 asti
Kestotilaus 12 kk / 156 € ◼ Kansan Uutiset ilmestyy kerran viikossa
Katso kaikki tilausvaihtoehdot www.kansanuutiset.fi/tilaajapalvelu

tilaukset@kansanuutiset.fi

◼

p. 09 7596 0208

Kenan Malik
Monikulttuurisuus
Multiculturalism and

NAUSKA

MUSIIKKI SUNNUNTAI | MUSIC SUNDAY

Teksti | Text: Heini Jokinen

MUSIIKKI SUNNUNTAI | MUSIC SUNDAY

Teksti | Text: Heini Jokinen

Mira Luoti

Lue juttu Maailman
Kuvalehdestä
5/2016!

POP

SU 11.00 Savanni-lava | Soolouran tänä keväänä aloittanut Mira Luoti
starttaa kesäfestareiden putken Maailma kylässä -festivaalin päälavalta
sunnuntaina. Keikkakalenteri on täyttynyt nopeasti huhtikuusta alkaen.
PMMP-kaksikosta tuttu Mira julkaisi tammikuussa ensimmäisen singlen Pinnan alla. Se ja maaliskuussa julkaistu toinen single Puhu mulle
hulluudesta antavat esimakua ensi syksynä julkaistavalta debyyttialbumilta. Koko albumi on syntynyt Miran ja Pariisin Kevään laulajan Arto
Tuunelan yhteistyönä.
Luvassa on vahvoja sointuja ja kertomuksia vahvalta naiselta. Mira
odottaa omien sanojensa mukaan jo malttamattomana, että pääsee
jakamaan musiikkiaan koko maailmalle. Viime vuosina Mira on nähty
muun muassa teatterien lavoilla sekä tuomarina Idolsin karsinnoissa ja
Voice of Finland Kids -laulukilpailussa. Teosto-palkinnon vuonna 2009
saanut Mira Luoti on yksi kesän odotetuimmista artisteista.
Tuottaja: Kepa

MAAILMANMUSIIKKI / TRIPHOP | WORLD MUSIC

Bombino (NIG)
TUAREGGAE / ROCK / AAVIKKOBLUES | DESERT BLUES

SU 16.45 Savanni-lava | Bombinon musiikissa läntisen Saharan alkuperäisasukkaiden,
tuaregien, soundit yhdistyvät Woodstockin
henkeen, kun Jimi Hendrixiin rinnastettu virtuoosi tarttuu kitaraan. Länsi-Afrikan ytimessä
Nigerissä syntynyt ja kasvanut artisti kertoo
lauluissaan tuaregien kulttuurista.
Huhtikuussa julkaistu uusin albumi Azel tarkoittaa tamasheqin kielellä puun juuria. Bombinolle on tärkeää muistuttaa nuoria tuaregejä
juurista ja arvoista, kuten yhteisöllisyyden vaalimisesta ja naisten kunnioittamisesta. Edellinen
albumi, The Black Keys -kitaristi Dan Auerbachin tuottama Nomad, nousi muun muassa Rolling
Stone -lehden TOP50-albumeihin, ja Wall Street
Journal nimesi sen vuoden 2013 albumiksi.
Entisten siirtomaaisäntien rajanveto vaikuttaa tuaregien arkeen tänäkin päivänä. Vähemmistönä he ovat joutuneet etnisten väkivaltaisuuksien kohteeksi erityisesti 1970–80-luvuilla,
jolloin paimentolaisten karjaa hävitettiin ja
kauppareittejä suljettiin. Bombino on itse ollut
pakolaisena Burkina Fasossa vuonna 2007, kun
tuaregien kapinat äityivät Nigerissä. Edelleen
tuaregkapinalliset taistelevat kansansa asemasta ja oikeuksista.

SUN 16.45 Savannah Stage | Bombino's music infuses the sounds of the Tuareg – an indigenous people of western Sahara – with the
spirit of Woodstock, fitting for a guitar virtuoso
who has been compared to Jimi Hendrix. Born
and raised in the heart of West Africa in Niger,
his songs are about the Tuareg culture.
Bombino's new album Azel was released in
April. The word azel means the roots or stems
of a tree in the Tamasheq language – to Bombino, it is important to remind young Tuareg of
their roots and values like communality and
respect for women. Bombino's previous album,
Nomad, was produced by The Black Keys guitarist Dan Auerbach. It earned a spot on Rolling Stone's Top 50 and the Wall Street Journal
named it Album of the Year in 2013.
The Tuareg people are still being affected
by borders drawn by colonial powers. As a minority, they have been subjected to ethnic violence. Bombino himself sought refuge in Burkina Faso in 2007, when a Tuareg rebellion broke
out in Niger. Today, Tuareg rebels continue to
fight for the status and rights of their people.

Tuottaja: Kepa

Yle Radio 1 will broadcast Bombino’s concert during Etnoilta on Tuesday 5 July at
19.00. The concert will also be available for
streaming on Yle Areena after the broadcast.

Yle Radio 1 lähettää Bombinon konsertin
Etnoillassa tiistaina 5. heinäkuuta klo 19.
Lähetyksen jälkeen konsertti on kuultavissa Yle Areenassa.
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Producer: Kepa

Saharan
sininen kansa
• Tuaregit käyttävät itsestään nimitystä
Imouhar, vapaat.
• Nigerin, Malin, Libyan, Algerian ja Burkina Fason alueella elävä paimentolaiskansa on vähemmistön asemassa.
• Ennen siirtomaa-aikaa ja rautateitä
tuaregien kamelikaravaanit vastasivat
Saharan läpi kulkevasta tavarasta ja
kaupankäynnistä.
• Matriarkaalinen kansa kunnioittaa
naisia. Perinteisissä heimoneuvotteluissa kuningassuvun vanhin nainen
sai viimeisen sanan.
• Miehet pukeutuvat pään peittävään
indigonsiniseen huiviin 25-vuotiaasta
eteenpäin, minkä vuoksi tuaregejä
kutsutaan toisinaan ”Saharan siniseksi
kansaksi”.

Discussion concerning Northern Mali
and the Tuaregs
SUN 14.20
at Taiga Stage.

SU 13.00 Savanni-lava | Pitkän linjan muusikko Teho Majamäki julkaisi
debyyttilevynsä tammikuussa. Albumi on matkapäiväkirja, joka on syntynyt viimeisten 15 vuoden aikana reissussa ympäri maailmaa. Majamäen kertomukset ovat hioutuneet huippuunsa musiikin kärkikaartilaisten
kanssa. Maailma kylässä -festivaalin lavalle nousevat hänen rinnalleen
muun muassa Ismo Alanko, Paleface, Stina Koistinen, Linda Fredriksson
ja Hossni Boudali. Travelogue Ensemblen soittimissa ovat Majamäen
lisäksi Ricardo Padilla, Riku “Rico Tubbs” Pentti ja Juuso Hannukainen.
Albumin kappaleiden mukana kuulijalla on mahdollisuus hypätä mukaan seikkailulle savimajaan Ifakara-nimiseen pikkukylään Tansanian
sisämaassa, puiselle laiturille Lappiin kuuntelemaan saamelaista joikua,
kirkkaita lasten ääniä raikuvaan japanilaiseen
lähiöön, Intiaan pyhiä matroja kaikuvaan
Teho
temppeliin ja Australian subtrooppiseen saMajamäen
demetsään.
Laulut ovat tositarinoita, joita kerrotaan
kanssa lavalle
monilla eri kielillä. Ne ovat rakkaudentunnusnousevat
tuksia paikoille, joissa Majamäki on asunut, ja
Ismo Alanko
kiitoksia ihmisille, jotka hän on saanut kohdata matkoillaan.
ja Paleface.

Producer: Kepa

Tuottaja: Kepa

SUN 13.00 Savannah Stage | Long-time musician Teho Majamäki put
out his debut album in January. The album is a journal created over the
last 15 years he spent travelling the world. In collaboration with other
top artists, Majamäki’s stories have been honed to a point. At World
Village Festival, he is joined by Ismo Alanko, Paleface, Stina Koistinen,
Linda Fredriksson and Hossni Boudali. In addition to Majamäki, Travelogue Ensemble includes Ricardo Padilla, Riku “Rico Tubbs” Pentti and
Juuso Hannukainen.
The album’s songs take the listener on an journey, to places like
Ikafara, a tiny village in Tanzania, a jetty in Lapland listening to a Sami
joik, a Japanese city filled with the voices of children, an Indian temple
echoing with mantras and a subtropical rainforest in Australia.
The stories are true and told in a variety of languages. They are love
letters to the places Majamäki lived in and messages of appreciation to
the people he met on his travels.

Mira Luodin haastattelu
Taiga-lavalla
sunnuntaina klo 15.20.

KERTTU MALINEN

VITTORIO CATTI

Teho Majamäki &
Travelogue Ensemble

SUN 11.00 Savannah Stage | After launching her solo career this
spring, Mira Luoti kicks off her summer festival tour on the main stage
of World Village Festival on Sunday. Her schedule has filled up fast
since April. Formerly known as one half of PMMP, Mira released her
first single Pinnan alla in January and the second, Puhu mulle hulluu
desta, in March. The songs are a first taste of her debut album, due for
release next autumn. The album is the result of co-operation between
Mira and Pariisin Kevät vocalist Arto Tuunela.
Expect strong sounds and stories from a strong woman. Mira has
said that she is anxiously waiting for an opportunity share her music
with the world. Recently she has appeared on the theatre stage as well
as a judge on Idols qualifiers and in the Voice of Finland Kids song
contest. Mira Luoti received a Teosto Prize in 2009 and is now one of
the most anticipated artists of the summer.

Producer: Kepa
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MUSIIKKI SUNNUNTAI | MUSIC SUNDAY

MUSIIKKI SUNNUNTAI | MUSIC SUNDAY

Teksti | Text: Kiira Koskela, Heini Jokinen

Sandhja

Looptroop Rockers (SWE)

POP

HIPHOP

Jotkin asiat ovat sellaisia, että niistä ei voi
vaieta, Supreme toteaa.
– Aihe, josta minun mielestäni pitää puhua,
on Euroopan ulkorajapolitiikka. Se, ettei Eurooppaan ole laillista reittiä, on suuri virhe.
Kun ruotsidemokraatit äänestettiin valtiopäiville, oli Supremen mukaan sanomattakin selvää, että aiheesta syntyy kappale.
– Se oli surullinen päivä. On masentavaa,
että tilanne on nyt vielä pahempi.
Looptroop Rockersiin kuuluvat Supremen
lisäksi MC:t Promoe ja CosM.I.C sekä DJ ja
tuottaja Embee. Yhtye jäi viime syksynä keikkatauolle, jonka aikana bändin jäsenet ovat olleet
kiireisiä omien projektiensa parissa. Tänä keväänä Promoe julkaisi uuden sooloalbuminsa
Fult Folk, jonka Embee tuotti, ja CosM.I.C. on
kiertänyt Ruotsia yhdessä Promoen kanssa.
Omiin juttuihin keskittyminen tekee välillä
hyvää, Supreme sanoo. Looptroop Rockers
perustettiin 1990-luvun alkuvuosina, ja sen jälkeen bändi on julkaissut toistakymmentä pitkäsoittoa.
– Kasvoimme yhdessä, joten olemme kuin
veljiä.
Kasvu näkyy myös yhtyeen tavassa kirjoittaa biisejä.
– Nuorena oli helpompaa olla vihainen ja kirjoittaa siitä kappaleita, Supreme toteaa.

SUN 14.45 Savannah Stage | Swedish group
Looptroop Rockers has attacked social problems through hip hop since 1991. The group
has made Sweden and Nordic politics known
around the world. Their lyrics discuss a variety of issues, from the recent wave of racism
sweeping over the Nordic countries and the
assassination of Olof Palme to refugee policy.
Naked Swedes, their latest album, was released in 2014. The group consists of MCs Promoe, Supreme and CosM.I.C and DJ and producer Embee. Looptroop Rockers’ members
have performed within various other groups,
and they’ve brought their social consciousness to bear in their solo careers as well. Most
notable of the group’s solo work is Promoe’s,
who doesn’t let the average Swede off easy in
his humorous lyrics. Embee, for his part, has received a Grammis – a Swedish equivalent to a
Grammy – for his solo album.

Euroviisujen kilpailukappale Sing It Away kuullaan takuuvarmasti Mekong-lavalla.
Tuottaja: Kepa

SUN 17.20 Mekong Stage | Eurovision representative Sandhja is throwing a party at Railway
Square!
Sandhja’s roots are in India, the home of
her great-grandmother before British colonists forced her to move to Guyana in South
America to work on sugarcane fields. Sandhja’s
grandmother was born during that voyage. The
strength of these women powers Sandhja’s
music.
Producer: Kepa

Tulegur (CHN)
MAAILMANMUSIIKKI / PAIMENTOLAISROCK / POST-ROCK | WORLD MUSIC / NOMAD ROCK

SU 14.30 Mekong-lava | Mongolian ylängöiltä
on musiikin kautta lyhyt matka Suomen alaville
peltomaille. Modernia post-rockia ja perinteistä mongolialaista kurkkulaulantaa yhdistelevä
duo Tulegur onkin keikkaillut Suomessa lukuisia kertoja.
Laulaja-kitaristi Gangzi Tulegurin laulu on
Unescon suojelemaa kulttuuriperintöä. Höömei, eli keskiaasialainen kurkkulaulanta, kuulostaa kokonaiselta kuorolta, vaikka ääni tulee
yhden miehen suusta.

Producer: Kepa

SUN 14.30 Mekong Stage | Music can make
the distance between the Mongolian highlands and the low Finnish farmlands very short
indeed. This is evident in the duo Tulegur, who
have performed their combination of modern post-rock and Khoomei in Finland several
times.
Vocalist-guitarist Gangzi Tulegur’s singing
is cultural heritage, protected by UNESCO.
Khoomei – Central Asian throat singing – has
a sound that you’d expect to come from a full
choir, even though it’s performed by one singer.
Producer: Kepa

Tuottaja: Kepa

Tuottaja: Kepa

Huutokatrilli – kansantanssijat Suomesta ja maailmalta
KANSANMUSIIKKI / KANSANTANSSI | FOLK MUSIC / FOLK DANCE

SU 11.00 Mekong-lava | Unohda kaikki, mitä luulit tietäväsi kansantanssista! Kansantanssi on ennen kaikkea yhteisöllistä sekä kielimuurit,
ikä- ja kansallisuusrajat ylittävää hauskanpitoa.
Pääkaupunkiseudun kansantanssijoiden joukko ja tanssinopettaja
Jari Haavisto kiertävät toukokuun ajan Helsingin vastaanottokeskuksia
vetämässä turvapaikanhakijoille suomalaisia kansantansseja. Kampanja
huipentuu Maailma kylässä -festivaalille, jossa kansantanssin harrastajat
ja maahanmuuttajat tanssittavat festivaaliyleisöä huutokatrillin merkeissä. Musiikista huolehtii Perinnearkun pelimannit.
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SUN 11.00 Mekong Stage | Folk dance is above all a communal activity,
crossing all boundaries of language, age and nationality and focusing
on having a good time!
For the duration of May, a group of folk dancers from the capitol region
are touring reception centres, giving classes in Finnish folk dancing to
asylum seekers. The tour ends at World Village Festival, with music provided by the Perinnearkku players.
Producer: Suomen Nuorisoseurat / Stadin Nuorisoseurat

PETRI KIVINEN

“Poliitikkojen
rutiinipuheet
unohtuvat,
mutta hyvä
biisi jää
elämään.”

LOOPTROOP ROCKERS

Tuottaja: Suomen Nuorisoseurat / Stadin Nuorisoseurat
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YAN TING

SU 17.20 Mekong-lava | Suomen euroviisuedustaja Sandhja pistää bileet pystyyn Rautatientorille!
Sandhjan juuret ovat Intiassa, josta hänen
isoisoäitinsä joutui lähtemään brittiläisten siirtomaaisäntien painostuksesta Etelä-Amerikkaan Guyanaan sokeriruokopelloille. Sandhjan
isoäiti syntyi tuon laivamatkan aikana. Näiden
naisten vahvuus kulkee Sandhjan musiikin mukana.
Sandhja kävi hakemassa vaikutteita tänä
keväänä ilmestyvälle levylleen Jamaikalta sekä
Guyanasta. Tulevalta albumilta julkaistiin ensimmäinen single My Bass viime lokakuussa.

KAI KUUSISTO

Ruotsalaisbändi uskoo musiikin voimaan
SU 14.45 Savanni-lava | Yhteiskunnan epäkohdista räppäävän Looptroop Rockersin rytmit kaikuvat sunnuntaina Kaisaniemen puistossa, kun yhtye nousee festivaalin päälavalle.
Ruotsalaisbändi tarttuu kantaaottavissa kappaleissaan ajankohtaisiin teemoihin: edellisellä
albumilla Naked Swedes yhtye käsittelee muun
muassa kotimaansa harjoittamaa asevientiä
sekä rasismia.
Räppäri Supreme uskoo, että musiikilla voi
saada aikaan muutoksen. Poliitikkojen rutiinipuheet unohtuvat, mutta hyvä biisi jää elämään, hän sanoo.
– Yritämme puhua politiikasta, vaikka emme
toki pelkästään siitä. Kai meitä voisi sanoa poliittiseksi bändiksi, hän myöntää.
Yksi Naked Swedes -albumin keskeisistä
kappaleista on Sea of Death, jolla tarkoitetaan
Välimerta. Kymmenen vuotta sitten bändi kirjoitti biisin Fort Europa, joka käsittelee sitä, miten Eurooppaan pakenevista ihmisistä tehdään
kakkosluokan kansalaisia.

Teksti | Text: Heini Jokinen

Kyläradion suorat
lähetykset festarilta

Koostanut | Collected by:
Johanna Virmavirta, Heini Jokinen

tavalla. Vieraiksi saapuu kiinnostavia artisteja,
yhteiskunnallisia vaikuttajia ja aktiivisia kansalaisia. Radion tekijöille tällainen keikka tarjoaa
paljon aitoja kokemuksia media- ja kulttuurialan työstä, mikä on toimintamme tavoitteita,
kertoo Mieletöntä valoa -hankkeen tuottaja
Emmi Vainio.
Vainiosta on jännittävää kuulla, millaisia
haastatteluja lähetyksessä syntyy tänä vuonna.
– Kannustamme kaikkia tekijöitä käyttämään
omaa ääntään rohkeasti. Festarin teema oikeudenmukaisuus puhuttelee erityisryhmiä monin
tavoin, hän sanoo.
Mielettömän valon toimintaan osallistuva
Fanni-Laura Patanen vastaa Kyläradion viestinnästä.
– Näen Kyläradion tavoitteena välittää festivaalin sanomaa myös sellaisille, jotka eivät itse
Kaisaniemeen pääse. Itsekin olen huonompina
aikoinani vältellyt suuria väkimassoja, mutta
radion kautta voin silti tuntea osallistuvani. Helsingissä ja muualla Suomessa elää paljon ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta pääse paljon
liikkumaan kotoaan, Patanen sanoo.
Suorassa lähetyksessä on vieraana lukuisia
festivaalin esiintyjiä sekä oikeudenmukaisuuden puolestapuhujia. Musiikista vastaavat
muun muassa Dj Bunuel ja Jii-Pee Hietsilta.
Tuottaja: Sosped Säätiö

Jo toista vuotta peräkkäin Maailma kylässä
-festivaalilla on oma radio, Kyläradio. Kahden
päivän suoran lähetyksen toteuttavat eri taustoista tulevat, media-alasta kiinnostuneet nuoret aikuiset.
Sosped säätiön Mieletöntä valoa -hanke yhdistää mielenterveyskuntoutujia, kehitysvammaisia ja media- ja kulttuurialan ammattilaisia

luomaan erilaisia kulttuurituotantoja ja mediasisältöjä yhdessä. Tekemisen kautta vahvistuvat työelämätaidot ja rohkeus lähteä toteuttamaan omia juttuja.
Lähetykset toteutetaan yhteistyössä Radio
Valon ja Steg för Stegin kanssa.
– Suoran lähetyksen tekeminen isossa ja
laadukkaassa tapahtumassa motivoi monella

Kuuntele osoitteessa mieletontavaloa.fi tai
Helsingin Lähiradion taajuudella 100,3 MHz
lauantaina 28.5. klo 12–19 ja
sunnuntaina 29.5. klo 12–18.

TEEMA: OIKEUDENMUKAISUUS
THEME: JUSTICE

Kepa talks: Mitä kehitys
yhteistyöleikkausten jälkeen?
SU 13.10 Mekong-lava | Suomi
leikkasi kehitysyhteistyövarojaan
rajusti vuoden 2016 alussa. Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöstä leikkuri vei 43 prosenttia, siitä huolimatta
että yli 41 000 suomalaista vetosi päättäjiin
kehitysyhteistyön puolesta. Kun vetoomus
luovutettiin ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakalle syyskuussa Me välitämme
-mielenilmauksen yhteydessä, moni veti ”hävettää”-kirjaillun paperipussin päähänsä.

Leikkaukset tulivat hyvin lyhyellä varoitusajalla. Monet ohjelmat ja hankkeet jäivät käytännössä kesken, eikä hallittua alasajoa ehditty
tehdä. Samaan aikaan kehitysyhteistyön tarve
on suurempi kuin koskaan.
Miten leikkaukset vaikuttavat kaikkein köyhimpien ihmisten elämään kehitysmaissa?
Miten kävi suomalaisten kansalaisjärjestöjen
kehitysyhteistyölle? Entä miten yhteistyökumppanit leikkauksiin suhtautuivat? Menikö nyt
Suomen maine?

Teksti | Text: Sanna Autere, Outi Puukko, Auli Starck

#kepatalks

Leikkausten vaikutuksista – siitä mikä loppui
ja mitä jäi jäljelle – kertovat Kirkon Ulkomaanapu, Lääkärin Sosiaalinen Vastuu, Plan Suomi,
Psykologien Sosiaalinen Vastuu, Solidaarisuus,
Suomen Lähetysseura sekä kehitysyhteistyön
kattojärjestö Kepa.
Tuottaja: Kepa

Kehitysyhteistyöleikkaukset
Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöstä leikattiin 43 prosenttia, eli 114 miljoonasta eurosta
vuonna 2015 pudotus oli 65 miljoonaan euroon
vuonna 2016.
Isoimmilta, ulkoministeriön ohjelmatukea
saavilta järjestöiltä leikattiin noin 38 prosenttia.
Pienille ja keskisuurille järjestöille tarkoitetut
tukimuodot keskeytettiin tai peruttiin – monet
järjestöt ja niiden kehitysyhteistyö- sekä glo-

baalikasvatus- ja kehitysviestintähankkeet jäivät kokonaan ilman rahoitusta.
Suomessa kehitysjärjestöistä on leikkausten myötä hävinnyt noin 200 henkilötyövuotta
(irtisanottuja, määräaikaisuuksia lopetettu, tehtäviä jätetty täyttämättä, lomautuksia, ei harjoittelupaikkoja jne.).
Kehitysmaissa järjestöt ovat joutuneet irtisanomaan satoja työntekijöitä.

Pelkästään kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön kohdistuvat leikkaukset vaikuttavat
kehitysmaissa miljooniin ihmisiin, jotka jäävät
nyt ilman aiottua tukea.
Hallitus päätti huhtikuussa myös 25 miljoonan euron lisäleikkauksesta tulevien vuosien
kehitysyhteistyörahoitukseen.

Voit seurata radion tekemistä myös paikan
päällä Kaisaniemen puistossa.

VEIKKO SOMERPURO

MIELETÖNTÄ VALOA

RADIOLÄHETYKSET | RADIO CASTINGS

Kenellä
on oikeus
sivistykseen?

Tuottaja: Yle Kulttuuri ja viihde

Paneelikeskustelu lähetetään suorana Yle
Radio 1:llä, ja se on lähetyksen jälkeen
kuunneltavissa Yle Areenassa.
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JONNA ÖHRNBERG

LA 13.00 Taiga-lava | Historiallisen suuret
leikkaukset ovat totta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä perusopetuksesta korkeakoulutukseen. Toimittajat Anna Tulusto ja Tuuli
Saksala haastattelevat lauantaina Ylen paneelikeskustelussa ajankohtaisia vieraita koulutuksen merkityksestä ja leikkausten vaikutuksesta
sivistykseen.
Yhdysvaltain presidentti Theodore Roosevelt on sanonut, että yksi runoilija on kansalle
arvokkaampi kuin tuotteliainkaan tehdas. Miten käy, kun kulttuuria ja sivistystä aletaan mitata vain rahalla? Johtaako nykymeno eriarvoistumiseen? Katoaako sivistys? Ja mitäs sitten
tapahtuukaan?
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TEEMA: OIKEUDENMUKAISUUS
THEME: JUSTICE

Koostanut | Collected by: Johanna Virmavirta

SAT 15.20 Taiga Stage | In the future, disaster
relief will not be enough to deal with the consequences of catastrophes and crises. Instead,
smart development aid is needed to prevent
and alleviate their effects.
Development 2.0 is without a doubt the least
expensive and most effective method of crisis
management and a useful practice for preventing some crises. Under Secretary General of
the International Federation of Red Cross and
Red Crescent Jemilah Mahmood will be present at the festival to speak about the future
forms of humanitarian aid, a field in which she
is widely recognised as a pioneer. A Malaysian
and a medical doctor, she has previously acted
as the chairperson of the UN’s World Humanitarian Summit Secretariat. The discussion will
be conducted in English.

Toimi ihmisoikeuksien puolesta
omassa arjessasi. Tilaa Amnestyn
Aktivistiviesti-uutiskirje.
amnesty.fi/tilaa-aktivistiviesti

Producer: Finnish Red Cross

RED CROSS

Panel Discussion: Development 2.0

Yli 200 järjestöä
tarjoaa toimintaa
oikeudenmukaisen
maailman puolesta
Kaisaniemen
puistossa!

Oikeudenmukaisempi maailma – kenen vastuulla?
LA 17.15 Mekong-lava | Oikeudenmukainen
ja tasa-arvoinen maailma kirjataan usein tavoitteeksi niin poliitikkojen kuin kansalaisjärjestöjenkin työssä, mutta kuka ottaa vastuun
eriarvoisuuden vähentämisestä ja oikeudenmukaisemman maailman rakentamisesta? Mitä
mepit ja kansanedustajat voivat tehdä oikeudenmukaisemman maailman puolesta? Miten
vastuu jakautuu poliitikkojen ja kansalaisyhteiskunnan välillä? Ja missä YK astuu kuvaan?
Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia
toimittaja Annika Damströmin johdolla Kehyksen ja Demon paneelikeskustelussa. Paneelikeskusteluun osallistuu päättäjiä puoluekentän kaikilta laidoilta. Aiheita pohtivat
europarlamentaarikot Liisa Jaakonsaari (sd.)
ja Merja Kyllönen (vas.) sekä kansanedustajat
Pekka Haavisto (vihr.), Eva Biaudet (r.), Simon
Elo (ps.), Saara-Sofia Sirén (kok.), Antero Laukkanen (kd.) ja Katri Kulmuni (kesk.).
Tuottaja: Kehitysyhteistyöjärjestöjen
EU-yhdistys Kehys, Puolueiden kansainvälinen
demokratiayhteistyö – Demo
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TEEMA: PAKOLAISUUS | THEME: REFUGEES

Koostanut | Collected by:
Johanna Virmavirta

Paneelikeskustelu:

Tuottaja: Euroopan unioni

Fudiksen ja lätkän avulla
osaksi Suomea

Panel participants include Iranian-born writer and critic Nasrin
Madani, Palestinian musician and songwriter Jowan Safadi, ICORN
Executive Director Helge Lunde from Norway as well as Head of Division
Veikko Kunnas from the City of Helsinki and Project Co-ordinator Lisen
Sundqvist from the City of Pietarsaari Cultural Office. The discussion will
be moderated by curator and producer Eva Neklyaeva. The discussion is
supported by the Nordic Culture Fund. The discussion will be conducted
in English.
Producer: Finnish PEN, Kepa, Culture for All Service

ICORN

SUN 12.30 Mekong Stage | ICORN – the International Cities of Refuge Network organises shelter and protection for persecuted artists
and writers in cities in over 50 countries. In 2016, the City of Helsinki
launched a new Safe Haven programme, co-ordinated by HIAP and Perpetuum Mobile.
How does limiting freedom of expression affect writers and artists,
and why are they threatened? How do these residencies help persecuted artists, what can they give to their new community, and what happens
when a residency period comes to an end?

PERPETUUM MOBILE

SU 13.30 Taiga-lava | Yli miljoona pakolaista ja turvapaikanhakijaa haki
turvaa EU:n alueelta vuonna 2015. Maailmassa pakolaisia on arviolta yli
60 miljoonaa. Osa heistä on joutunut jättämään kotinsa vuonna 2011 alkaneen Syyrian sodan myötä ja etsimään turvaa kotimaansa ulkopuolelta, pääosin naapurimaista mutta myös Euroopasta.
Miten pakolaiskriisi voidaan ratkaista? Mikä on Turkin rooli? Miten
kriisi muuttaa EU:n ja Turkin välisiä suhteita? Aiheesta ovat keskustelemassa Euroopan parlamentin jäsenet Liisa Jaakonsaari (sd., S&D) ja
Sirpa Pietikäinen (kok., EPP) sekä Ulkopoliittisen instituutin vanhempi
tutkija Toni Alaranta.

SUN 15.15 Amazon Stage

Tuottaja: Monika-Naiset Liitto

Panel Discussion: Safe Haven – protecting
freedom of expression (FIN/NOR/IRI/PLE/SWE)

Open Finland
Information about Finland
and Finnish society during
the festival weekend:
R506, Railway Square

EU ja Turkki
– mistä ratkaisu
pakolaiskriisiin?

Nasrin Madani:
Women’s rights
in Iran (IRI)

MARIA SÖDERBERG

Tuottaja: Laajan turvallisuuden verkosto WISE

LA 19.10 Taiga-lava | Ihmiskauppa on yksi
maailman laajimmista rikollisuuden muodoista. Ajankohtainen pakolaistilanne altistaa
yhä uusia ihmisiä ihmiskaupalle ja hyväksikäytölle. Millaisia ovat naisiin kohdistuvan
ihmiskaupan muodot? Miten ne linkittyvät
esimerkiksi tämänhetkiseen pakolaistilanteeseen? Miten seksuaalinen ahdistelu, raiskaus
ja prostituutio liittyvät suojaa ja turvaa etsiviin
pakolaisnaisiin? Ja mitä voimme Suomessa
tehdä, että tänne tulevat naiset saavat apua
kokemuksiinsa?
Muun muassa näistä kysymyksistä keskustellaan naisjärjestöjen yhteisessä paneelissa.
Keskustelussa ovat mukana yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta, poliisitarkastaja Mia
Poutanen Poliisihallituksesta sekä Voimavarakeskus Monikan johtaja Natalie Gerbert
Monika-Naiset liitosta. Moderaattorina toimii
pääsihteeri Tanja Auvinen Tasa-arvoasiain
neuvottelukunnasta. Paneelikeskustelu toteutetaan yhteistyössä Nuorten Exitin, Naisten
Linja Suomessa ry:n ja Naisasialiitto Unioni
ry:n kanssa.

KRISTIAN CARLSSON

ta. Miten turvallisuus ja oikeudenmukaisuus
saataisiin niputettua yhtenäiseksi tavoitteeksi,
joka hyödyttää kaikkia? Paneelissa keskustelemassa ovat Suomen 1325-verkoston puheenjohtaja, professori Helena Ranta sekä
ihmisoikeussuurlähettiläs Rauno Merisaari
ulkoasiainministeriöstä. Paneelikeskustelua
vetää toiminnanjohtaja Anne Palm Laajan Turvallisuuden verkosto WISE ry:stä.

Tuottaja: Setlementtiliitto,
Setlementtiasunnot, Viittakivi

ISTOCK

LA 18.40 Taiga-lava | Onko tärkeämpää vaalia turvallisuutta kuin oikeudenmukaisuutta?
Monet näkevät Suomen epävarman taloustilanteen ja kansan tyytymättömyyden turvallisuuden horjuttajina. Oikeudenmukaisuuden
symboliksi on noussut pakolaisvirran vastaanottaminen sekä monikulttuurisuuden ja erilaisuuden hyväksyminen.
Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus
ovat tärkeä osa turvallisuutta ja sen rakentamis-

SU 12.00 Mekong-lava | Setlementtiliiton yhteiskunnalliset yritykset Viittakivi ja Setlementtiasunnot ratkovat turvapaikanhakijoiden ja
suomalaisen yhteiskunnan ongelmia yhdessä
paikallisten setlementtien kanssa. Vastaanottokeskukset ja setlementit pyrkivät tarjoamaan
aktiivisen ympäristön ja löytämään myönteisen
turvapaikkapäätöksen saaneille keinoja suomalaiseen yhteiskuntaan kotiutumiseen.
Keskustelussa puhutaan muun muassa
vastaanottokeskuksen arjen ja ympäröivien
asuinyhteisöjen iloista ja suruista, ja tarkastellaan sitä, miten turvapaikkapäätöksen jälkeen
siirtyminen kunnan asukkaaksi ja osaksi suomalaista yhteiskuntaa voisi onnistua. Keskustelussa ovat mukana muun muassa Viittakivi
Oy:n Savonlinnan yksikön johtaja Janne Sairanen sekä toimitusjohtaja Kimmo Rönkä Setlementtiasunnoista.

SUVI-TUULI KANKAANPÄÄ / MONIKA-NAISET LIITTO

Paneelikeskustelu: Yhteinen,
oikeudenmukainen turvallisuus

Koostanut | Collected by:
Johanna Virmavirta

Paneelikeskustelu:
Naiset ihmiskaupan uhreina

Turvapaikanhakijasta
yhteiskunnan
jäseneksi

UPI

TOM EVERSLEY

TEEMA: PAKOLAISUUS | THEME: REFUGEES

Lue juttu Maailman
Kuvalehdestä
5/2016!

LA 17.30 Taiga-lava | Suomen koripallomaajoukkueen pelaaja, Susijengin sentteri Gerald Lee Jr. haastattelee aiheesta fudisjoukkue FC Sumerensin irakilaisia pelaajia.
Tuottaja: Maailman Kuvalehti
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TEEMA: AASIA | THEME: ASIA

Koostanut | Collected by: Johanna Virmavirta

Mitä Suomen tuki merkitsee Aasian maissa?
LA 12.10 Mekong-lava | Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaassa Vietnamissa ollaan
siirtymässä kehitysyhteistyöstä muihin yhteistyön muotoihin. Mikä merkitys Suomen pitkäaikaisella tuella on ollut Vietnamille, ja miten
suomalaiset hyötyvät tästä yhteistyöstä? Nepal
puolestaan on yksi Aasian köyhimpiä maita.
Miten Suomi ottaa kehitysyhteistyössä huo-

HANNA ÖUNAP

Haastattelussa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka
mioon heikoimmassa asemassa olevat?
Aiheesta haastateltavana ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka (kok.).
Mukana ovat myös osastopäällikkö Kimmo
Lähdevirta ulkoministeriöstä ja rap-artisti, ulkoministeriön erityisedustaja Signmark. Ohjelmanumero tulkataan viittomakielelle.

OIKEUDENMUKAISEMMAN MAAILMAN PUOLESTA

Tuottaja: Ulkoministeriö

Kepa talks: How are things in Cambodia? (FIN/CAM)

TOVE SELIN / KEPA

SAT 14.00 Taiga Stage | Cambodia is rapidly evolving
from a poor developing country into a middle-income
country with attractive natural resources. Economic growth,
however, does not guarantee a free civil society.
Mr. Soeung Saroeun from the civil society organisation CCC (Cooperation Committee for Cambodia) speaks about current development in
the country and the challenges faced by local civil society. Ms. Rea Konttinen speaks about
the work of Abilis Foundation to support
the most vulnerable disabled people
in Cambodia. They are interviewed by
Ms. Nora Lindström, who has worked
in the area for several years. The interview will be conducted in English.
Producer: Kepa

JARKKO MIKKONEN / SPR

Miltä näyttää Myanmarin tulevaisuus?
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Myanmarin uudella, demokraattisesti valitulla
hallituksella on edessään valtavia haasteita.
Mitä esteitä on demokratiakehityksen ja rauhan tiellä? Suomen Euro-Burma Office EBO:n
ohjelmakoordinaattori Thuzar Thant Myanmarista, Suomen burmalainen Nyein Chan Aung,
kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Andreas von Weissenberg Suomen Punaisesta
Rististä sekä rauhantyön asiantuntija Matthias
Wevelsiep Kirkon Ulkomaanavusta tarkastelevat tilannetta keskellä muutosta.
Myanmarin avautumisen myötä kilpajuoksu
maan rikkauksien hyödyntämiseksi on kiihtynyt. Pysyykö ympäristönsuojelu perässä?
Paneelikeskustelussa tutkija Kirsi Mäkinen
Suomen ympäristökeskuksesta, journalistiikan
vierailijaprofessori Rauli Virtanen Tampereen
yliopistosta, TkT Aura Salmivaara Vesi ja kehitys -tutkimusryhmästä Aalto-yliopistosta sekä
Mekong-ohjelmaryhmän jäsen Juhani Klemetti
Siemenpuu-säätiöstä pohtivat, mitkä ovat keskeisiä haasteita Myanmarin ympäristön tulevaisuudelle.

EUROOPAN
UNIONI
MAAILMA KYLÄSSÄ
-FESTAREILLA

Myanmar – muutoksen
vuosi 2016: kohti
demokratiaa ja rauhaa?
(FIN/MYA)

Tule kuuntelemaan ja osallistumaan keskusteluihin!
TAIGA-LAVA, KANSALLISTEATTERI
LA 28.5. KLO 16.20–17.05
Euroopan unionin arvot ja tulevaisuus
Keskustelemassa ovat Euroopan parlamentin jäsenet
Heidi Hautala ja Liisa Jaakonsaari sekä komission
pääjohtaja Tiina Astola.
TAIGA-LAVA, KANSALLISTEATTERI
SU 29.5. KLO 13.30 –14.15
EU ja Turkki – mistä ratkaisu pakolaisuuskriisiin?
Keskustelemassa ovat Euroopan parlamentin
jäsenet Liisa Jaakonsaari ja Sirpa Pietikäinen sekä
Ulkopoliittisen instituutin tutkija Toni Alaranta.

LA 14.00 Mekong-lava
Tuottaja: Suomen Lähetysseura, Demo Finland,
Suomen Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu

Myanmarin ympäristön
tulevaisuus – kenen
hallussa?
SU 15.30 Mekong-lava
Tuottaja: Siemenpuu-säätiö,
Suomen ympäristökeskus

#maailmakylässä #MK2016 #EUjustice

TEEMA: KESTÄVÄ TALOUS
THEME: SUSTAINABLE ECONOMY

TEEMA: KANSALAISYHTEISKUNTA
THEME: CIVIL SOCIETY

Koostanut | Collected by: Johanna Virmavirta

Koostanut | Collected by: Johanna Virmavirta

Paneelikeskustelu: Yhteisöenergiaa!
– Oikeus tuottaa yhdessä oma energiamme?

Can freedom of speech
survive in Turkey? (FIN/TUR)

SU 16.40 Taiga-lava | Ilmastokatasrofilta
välttyäksemme meidän on heitettävä hyvästit
fossiilisille polttoaineille ja toivotettava tervetulleeksi hajautettu, uusiutuva energia. Maan
ystävien ilmastokampanjan edustajat keskustelevat asiantuntijoiden kanssa energiademokratiasta sekä ihmisten oikeudesta ja ilosta
tuottaa oma energiansa.
Asunto-osakeyhtiöt ja aurinkosähkö, energiaosuuskunnat, energian säästö? Miten saa-

SUN 14.50 Taiga Stage | What is it like to work as a journalist in Turkey,
where independent media has lately faced increased pressure? Some
recent examples are the attack against the important daily Hürriyet and
the seizure of Turkey’s largest daily newspaper Zaman in March.
What is the state of freedom of media in Turkey? How much room is
there for independent and critical media? Should the EU be worried and
demand improvements? Or should it shut its eyes while it deals with
Turkey in an attempt to contain the flow of immigrants from Syria to Europe? Participants include Turkish journalist, researcher and Reporters
without Borders advocate Erol Önderoglu and Tom Kankkonen, foreign
correspondent for Yle. They are interviewed by Sanna Raita-aho, Finnish
News Agency STT. The interview will be conducted in English.

LEENA KONTINEN

Paneelikeskustelu: Kriiseistä
kestävään kehitykseen
– liiketoiminnan rooli?

SU 13.00 Taiga-lava | Miten matkailija voi tukea paikallisia yhteisöjä?
Kuinka valita vapaaehtoistyön kohde niin, että työstä on oikeasti apua?
Keskustelijoina ovat vihreiden kansanedustaja Pekka Haavisto ja Reilun
matkailun yhdistyksen puheenjohtaja Tytti McVeigh. Paneelikeskustelun vetää Mondon päätoimittaja Kati Kelola.

SU 16.15 Mekong-lava | Suomi ratifioi yhtenä
viimeisistä YK:n yleissopimuksen vammaisten
henkilöiden oikeuksista. Valmistautuminen on
ollut pitkä ja huolellinen, kun kotimaan lainsäädäntö on haluttu harmonisoida sopimuksen kanssa ennen ratifiointia. Mutta mitä tämä
käytännössä tarkoittaa vammaisille ihmisille?

Muuttuuko Suomi kertarysäyksellä vammais
ystävälliseksi? Löytyykö tahtoa toteuttaa sopimuksen kansainvälinen ulottuvuus? Keskustelemassa ovat muun muassa toiminnanjohtaja
Markku Jokinen Kuurojen Liitosta sekä toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä Kynnys ry:stä.

VIKES

Tuottaja: Vammaiskumppanuus

Vihapuhe – haaste sananvapaudelle?

Tuottaja: YK:n kehitysohjelma UNDP, Suomen YK-liitto

Onko yritysyhteistyöstä
kestävän kehityksen kirittäjäksi?
LA 14.40 Taiga-lava | Suomen
uusi kehityspoliittinen selonteko
kannustaa kansalaisjärjestöjä ja
yrityksiä yhteistyöhön kehitysmaissa. Kehitysvaikutusten ja liiketoiminnan yhteen sovittaminen ei kuitenkaan
ole saumatonta. Aiheesta keskustelevat ulkoministeriön kauppa- ja kehityssuurlähettiläs Sinikka Antila, Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko
Kangasniemi sekä Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.
Tuottaja: Kepa

M-KOPA SOLAR

LA 14.45 Mekong-lava | Vuosisadan suuri haaste on, miten luoda hyvinvointia kaikille tuhoamatta ilmastoa.
Puolueiden puheenjohtajat Antti Rinne (sd.),
Ville Niinistö (vihr.) ja Sari Essayah (kd.) sekä
kansanedustajat Li Andersson (vas.), Aila Paloniemi (kesk.), Saara-Sofia Sirén (kok.) ja Veera
Ruoho (ps.) keskustelevat kestävää kulutusta
ja tuotantoa sekä uudenaikaista energiaa koskevista YK:n kestävän kehityksen tavoitteista.
Haastajina Kepan asiantuntijat.

Paneelikeskustelu:
Lopultakin! Suomi ratifioi
YK:n vammaissopimuksen

Tuottaja: Matkailulehti Mondo

LA 18.15 Mekong-lava | Kestävän kehityksen tavoitteet vaativat uusia
avauksia. Keskustelu yksityisen sektorin roolista toimeenpanossa käy
kuumana – syystäkin. Samalla maailmaa vaivaavat vaikeat kriisit, joihin
tulisi puuttua varhain. Miten valjastamme eri toimijoiden kyvyn ja osaamisen niin, että voimme siirtyä tulipalojen sammuttamisesta puiden istuttamiseen?
Yksityisen sektorin roolia käsitellään myös historian ensimmäisessä
humanitaarisen avun huippukokouksessa Istanbulissa 23.–24.5. Tavoitteena on kuitenkin maailma, jossa ketään ei jätetä. YK:n kehitysohjelma
UNDP:n yksityisen sektorin asiantuntija Tiina Turunen avaa näitä kysymyksiä maailmanlaajuisen kehitysverkoston näkökulmasta.

Kepa talks:
Energia ja talous
-päättäjäpaneeli

Producer: The Anna Lindh Foundation,
Association of Finnish Foreign Affairs Journalists

HELI PEKKONEN

Paneelikeskustelu:
Reilusti matkaan!

ANTTI HELIN

UNDP / YK-LIITTO

Tuottaja: Maan ystävät

ANJA MALM

da energiakäänne vauhtiin ja globaali muutos
kohti kestävämpiä ratkaisuja? Keskustelemassa ovat Lähienergialiiton politiikkatyöryhmän
puheenjohtaja Karoliina Auvinen, joka toimii
FinSolar -hankkeen projektinvetäjänä Aalto-yliopistossa, tietokirjailija ja energia-asiantuntija
Janne Käpylehto sekä eduskunnan energia
remonttiryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Kai Mykkänen (kok.).

LA 18.00 Taiga-lava | Toimittajat Abdirahim
”Husu” Hussein, Jessikka Aro ja Jarmo Koponen keskustelevat vihapuheen medialle
asettamasta haasteesta. Median tehtävänä
on edistää vapaata tiedonvälitystä ja mielipiteen vaihtoa, mutta vihapuheen kohdalla media joutuu miettimään, miten se vapauttaan
käyttää ja samalla kantaa yhteiskunnallista
vastuutaan. Toimittajat joutuvat varsin konkreettisella tasolla arvioimaan, mikä on hyväksyttävää ja mitä voi julkaista.
Keskustelussa kysytään, miten media ja
toimittajat vetävät rajaa vihapuheen ja sananvapauden välille. Paneelia vetää Maailman
Kuvalehden päätoimittaja Anni Valtonen.
Tuottaja: Viestintä ja kehitys -säätiö VIKES,
Suomen PEN, Maailman Kuvalehti

Tuottaja: Kepa
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TEEMA | THEME: AGENDA 2030

Ulkoministeriö
Rautatientorilla

Teksti | Text: Anna-Stiina Lundqvist,
Auli Starck, Johanna Virmavirta

Joko tunnet kestävän kehityksen tavoitteet?
Mikä Agenda 2030?
YK:n uudella kehitysohjelmalla on vallankumouksellinen ydin – universaalisuus. Se vaatii
kaikilta maailman mailta merkittäviä muutoksia
seuraavan 15 vuoden aikana.
Agenda 2030 -kehitysohjelma sisältää 17
kestävän kehityksen tavoitetta, jotka koskevat

kaikkia valtioita, eivät ainoastaan kehitysmaita.
Tämä tarkoittaa, että myös Suomen on laitettava uusiksi esimerkiksi kestämättömät kulutustavat, panostettava tasa-arvoon ja leikattava
merkittävästi lisää päästöjä. Globaalia ongelmakenttää ja ratkaisuja hahmotetaan kokonai-

suutena.
17 tavoitteessa riittää tekemistä! Kestävän
kehityksen saavuttamiseksi tarvitaan niin valtioita, kansalaisjärjestöjä kuin sinua ja minuakin.

Maailma 2030 -näyttely ja -verkkosivusto perehdyttävät sinut maailman kehityshaasteisiin ja Suomen
kehitysyhteistyöhön. Oppaina toimivat näyttelyn hahmot kenialainen Naomi ja vietnamilainen Dai.
YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 ja sen 17 tavoitetta ohjaavat kehitystä vuoteen
2030 saakka kaikkialla maailmassa – myös Suomessa. Tavoitteena on poistaa äärimmäinen köyhyys ja
taata kestävä kehitys niin talouden, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristön kannalta.

VILLE KULMALA

Tule tutustumaan osastollamme Naomin ja Dain elämään sekä
uusiin kehitystavoitteisiin. Testaa tietosi ja saat mukaasi kassin!

KUVA: LAURA KOT
ILA

/VNK

Materialet finns även på svenska.

Lauantaina 28.5. Mekong-lavalla
KLO 12.10–12.40
Mitä Suomen tuki merkitsee Aasian maissa?
Suomi on tehnyt pitkään kehitysyhteistyötä Nepalin
ja Vietnamin kanssa. Vietnamissa ollaan siirtymässä
muihin yhteistyömuotoihin. Miten Suomi voi hyötyä
yhteistyöstä? Miten tuemme heikoimmassa asemassa
olevia?

Kepa talks: Pertti Majanen ja Agenda 2030

LAVALLA HAASTATTELUSSA:

SU 17.10 Taiga-lava | Kehitysyhteistyön pitkän linjan asiantuntija,
suurlähettiläs Pertti Majanen on
kehitysjärjestöjen kattojärjestön
Kepan puheenjohtaja. Hänellä on takanaan
pitkä ura ulkoministeriössä, ja hän on toiminut
muun muassa Finnfundin johtokunnassa. En-

Signmark, artisti ja ulkoministeriön vammaisten
henkilöiden oikeuksien erityisedustaja
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Signmark – artisti ja ulkoministeriön
erityisedustaja lavalla
Signmark on herätellyt eri maiden viranomaisia
vammaisten oikeuksiin ja toiminut esikuvana kuuroille.
Konsertissa Signmark kertoo kokemuksistaan ja esiintyy
viittomakielellä, äänenä Chike Ohanwe.

Lenita Toivakka, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri

Agenda 2030:n tavoitteet ovat, ja millä tavalla
ne koskettavat Suomea? Mikä on suomalaisen
kehitysyhteistyön ja kansalaisjärjestöjen rooli
tavoitteiden saavuttamisessa?
Pertti Majasta haastattelee Ylen ulkomaantoimittaja, vuoden journalisti Tom Kankkonen.
Tuottaja: Kepa

Kimmo Lähdevirta, Amerikan ja Aasian osaston
osastopäällikkö, ulkoministeriö
Viittomakielinen tulkkaus.

KUVA: EMMI VIRTANEN

nen jäämistään eläkkeelle ulkoministeriöstä
Pertti Majanen toimi YK:n kestävän kehityksen
rahoituskomitean rinnakkaispuheenjohtajana.
Viime vuonna komitean pohjustusten perusteella YK:n jäsenmaat sopivat uusista, vuosituhattavoiden jälkeisistä kestävän kehityksen
tavoitteista vuoteen 2030 asti. Millaisia uuden

KLO 12.40–13.00

PUHEOHJELMA | TALKS AND DISCUSSIONS

PUHEOHJELMA | TALKS AND DISCUSSIONS

Koostanut | Collected by:
Johanna Virmavirta

My Nordic identity?
– Artists’ discussion (FIN/NOR/PLE/USA)

Paneelikeskustelu:
Euroopan unionin arvot ja tulevaisuus
LA 16.20 Taiga-lava | EU kamppailee tällä hetkellä ennennäkemättömien haasteiden kanssa.
EU perustuu yhteisiin arvoihin, joita ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen,

YADID LEVY

SAT 13.15 Mekong Stage | Nordic values
and identities shift as the world changes as a
whole. What are Nordic values and what do
they look like from the perspective of an artist
who has moved to the Nordic region? Who is
Nordic and how can that be seen in art? What
is it like to create art in the Nordic countries
from an immigrant’s point of view?
Panel participants include Executive Director Helge Lunde of ICORN – the International
Cities of Refuge Network, Palestinian musician
Jowan Safadi, Palestinian-born Voice of Finland contestant Ilona Gill, Punjabi-Norwegian
documentary filmmaker Deeyah Khan and
Punjabi-American rapper Shivani Ahlowalia.
The discussion is moderated by Cátia Suomalainen Pedrosa, executive director of culture
hub Interkult Kassandra. The panel discussion
is presented in association with Nordic Culture
Point and Interkult Kassandra. The discussion
is supported by The Nordic Cultural Fund. The
discussion will be conducted in English.

Koostanut | Collected by:
Johanna Virmavirta

vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio
periaate. Miten haasteisiin vastataan ja mitkä
ovat EU:n keinot niitä torjua? Aiheesta keskustelevat Euroopan parlamentin jäsen Liisa

Jaakonsaari (sd., S&D), Euroopan parlamentin
jäsen Heidi Hautala (vihr., Greens/EFA) sekä
Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja Tiina Astola.
EU

JENNIFER JACQUEMART / EU

EU

Tuottaja: Euroopan unioni

Lue juttu Maailman
Kuvalehdestä
5/2016!

Does Cuba need a new revolution? (FIN/ITA)
SUN 12.30 Taiga Stage | Photojournalists
Giorgio Palmera and Meeri Koutaniemi report
on the changing face of Cuba through photographs and videos. Will there be another
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GIORGIO PALMERA

MINNA EVÄSPURO

Producer: Kepa

Geishasta
salarymaniin
– Japanin
yhteiskunnan
murros
LA 19.40 Taiga-lava | Miten 90-luvun talousromahdus on muuttanut japanilaista
yhteiskuntaa? Miten murros on vaikuttanut
taloudelliseen ja sukupuolten tasa-arvoon ja
naisen asemaan? Voiko suomalainen ylipäänsä ymmärtää Japania tai japanilaisen naisen
asemaa? Miten erilaiset hyveet, kuten kohtuullisuus, vilpittömyys, suoruus ja oikeudenmukaisuus näyttäytyvät japanilaisessa yhteiskunnassa?
Haastateltavina Japanin tutkija ja kirjailija
Minna Eväsoja ja Ylen ulkomaan uutisten sisältötuottaja, japanologi Liisa Karvinen. Haastattelijana Ylen ulkomaantoimittaja Sari Taussi.
Tuottaja: Helsingin seudun kesäyliopisto

revolution, or will the change be achieved
through other means? Discussion is held in
English.
Producer: Maailman Kuvalehti
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Catalysti – Association of
Transcultural Artists in Finland
Installations featured at World
Village Festival are a part of the
KEHYstä taide! project co-ordinated by Catalysti, a collective
of transcultural artists based in
Finland. Catalysti is a community of artists aimed at creating a
network for foreign artists living
in Finland.

#maailmakylässä

JAIME CULEBRO

TOMASZ SZRAMA

ALEXANDER DOBROVODSKY

joiden kollektiivi. Catalysti on taiteilijayhteisö, joka luo verkoston
Suomessa asuville ulkomaalaisille taiteilijoille.

CURT RICHTER

Maailma kylässä -festivaalilla
nähtävät installaatiot ovat osa
KEHYstä taide! -projektia, jota
koordinoi Catalysti, Suomessa
asuvien monikulttuuristen taiteili-

CURT RICHTER

Catalysti – monikulttuuristen
artistien kollektiivi

Teksti | Text:
Heini Jokinen

GARY WORNELL

KUVATAIDE | VISUAL ARTS

Egle Oddo (ITA) & Timo Tuhkanen (FIN):
The Land Singing
LA 11–20, SU 11–18 Kaisaniemen
puistossa lippakioskin takana |
Taiteilijat Egle Oddo ja Timo Tuhkanen pystyttävät Kaisaniemen
puistoon jurtan, jonne jokainen
festivaalikävijä on tervetullut. Mukaan voi ottaa kasvien siemeniä
ja akustisia soittimia maailman eri
kolkista. Teoksella muistutetaan
luontoon ja ruoan tuotantoon
kohdistuvista epäkohdista.
Teos on saanut tukea Koneen
Säätiöltä ja Maatiainen ry:ltä.
Tuottaja: Catalysti

SAT 11–20, SUN 11–18 Kaisaniemi Park, behind the kiosk | Egle
Oddo and Timo Tuhkanen welcome all festival visitors to their yurt
at Kaisaniemi Park. Guests are
invited to bring plant seeds and
acoustic instruments from all
around the world. The installation highlights the system’s faults
with regard to nature and food
production.
The performance is supported
by Kone Foundation and The Finnish Landrace Association.
Producer: Catalysti

Edwina Goldstone (GBR) &
Willem Wilhelmus (NED):
Phantasma gorical – Peddling Time

Arlene Tucker (USA/TPE) &
Daniel Malpica (MEX):
RYIJY: weaving wishes

LA 11–20, SU 11–18 Kaisaniemen
puistossa lippakioskin takana |
Aika ja tila menettävät perinteistä
merkitystään ihmisten arjessa.
Taiteilijat Willem Wilhelmus ja
Edwina Goldstone haluavat muistuttaa, että ihminen tarvitsee tilan,
jossa voi kehittää identiteettiään
ja sosiaalisia suhteita.
Ohikulkija pääsee mukaan interaktiiviseen veistokseen, jonka
tarkoituksena on luoda hidastumisen tila.
Performanssi on saanut tukea
Koneen Säätiöltä.

SAT 11–20, SUN 11–18 Kaisaniemi Park, behind the kiosk |
Space and time are losing their
traditional meanings in everyday
life. Artists Willem Wilhelmus and
Edwina Goldstone want to remind us that people need spaces
to develop their identities and social relationships.
Passers-by can participate in an
interactive sculpture that is intended to create a space for slowing
down.
The performance is supported
by the Kone Foundation.

Tuottaja: Catalysti

Producer: Catalysti

LA 11–20, SU 11–18 Kaisaniemen
puistossa Kansallisteatterin
takana | Kansallisteatterin takaa
löytyy kierrätyskankaista revittyjä
suikaleita, joihin festivaalikävijät
voivat kirjoittaa ja piirtää kuvia
haaveistaan, unelmistaan, peloistaan tai mistä tahansa, mitä ei kenellekään uskalla kertoa. Päivän
mittaan kuteista muodostuu ryijy.
Kudelma on Arlene Tuckerin ja
Daniel Malpican yhteisteos, joka
kuvastaa yhteenkuuluvuutta ja
kulttuurista monimuotoisuutta.
Installaatio on saanut tukea Koneen Säätiöltä.

SAT 11–20, SUN 11–18 Kaisaniemi Park, behind Finnish National
Theatre | Behind the Finnish National Theatre, you’ll find strips of
recycled fabric, on which you may
write or draw your hopes, dreams,
fears – or something you cannot
tell anyone else about. Over time,
these threads form a rug.
This weave of thoughts is a
joint project by Arlene Tucker and
Daniel Malpica that depicts belonging and cultural diversity, a
visual way to see our social fabric.
The installation is supported by
the Kone Foundation.

Tuottaja: Catalysti

Producer: Catalysti

Kehon ja hengen
hyvinvointia
Joogakoulu
Shantissa
keskellä
Helsinkiä!

Rakkaudesta muuttuvaan maailmaan

”Tämän lehden
juttujen parissa
luottamus maailmaa
kohtaan kasvaa,
ainakin toivo
pilkahtaa.”

Tarjolla jopa
16 erilaista
joogasuuntausta!

www.jooga.fi

Koulutusta - Kursseja - Lukemuksia - Auravalokuvausta
Healing-hoitoja - Oheistuotteita ym.
Avoin healing-ilta joka ti klo 19

Tilaa
lehti!

KAISA VIITANEN

vapaa toimittaja
Maailman Kuvalehden tekijä
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www.aurinko.fi

Tee tilaus: maailmankuvalehti.fi/tarjous

ALLEKIRJOITA

VETOOMUS

KIINAN

WWW.SFDY.FI
Festivaalipaikalla B 223

MIELIPIDEVANKIEN

Festaritar
3 numero jous:
a 1 0 €*

PUOLESTA

*Tarjous voimassa
31.5. saakka
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DOKUMENTIT | DOCUMENTARIES

Teksti: | Text: Heini Jokinen

DOKUMENTIT | DOCUMENTARIES

Human Harvest

Haastattelussa Deeyah Khan (NOR)
Emmy-palkittu ohjaaja
esittelee jihadismista
kertovan dokumenttinsa.
kinnolla ja Fordin säätiö kutsui hänet vierailevaksi luennoitsijaksi ihmisoikeusasioiden
tiimoilta.
Deeyah Khania haastattelee Maailman Kuvalehden päätoimittaja Anni Valtonen.
Ohjelmaa tukee Pohjoismainen kulttuurirahasto. Haastattelu on englanniksi, ei tulkkausta.
Tuottaja: Maailman Kuvalehti

Interview with Deeyah Khan (NOR)
SAT 12.15 Taiga Stage | Deeyah Khan speaks
of radicalisation and the rise of jihadism in
Western countries, women’s rights in Muslim
cultures and freedom of speech. In 2012, she
directed and produced her first documentary,
Banaz: A Love Story, a film about honour killing.
After winning an Emmy and a Peabody Award,
Deeyah proceeded to direct Jihad: A Story of
the Others, which was released last year.
2015 was a banner year for Deeyah in many
ways: the World Economic Forum named her
one of their Young Global Leaders, she received the University of Oslo’s Human Rights

LA 20.00 Taiga-lava | Munuainen on 60 000
dollarin arvoinen, sydän 150 000 dollaria.
Mielipidevankeja, kuten poliitikkoja ja Falun
Gongin harjoittajia, tapetaan tilaustyönä, ja
heidän elimiään myydään kovilla summilla
elinsiirtopotilaille Kiinassa.
Nobelin rauhanpalkinnon ehdokkaina
vuonna 2010 olleet kanadalaiset tutkijat, kansainvälinen ihmisoikeusjuristi David Matas ja
Kanadan parlamentin edustaja David Kilgour
paljastivat, miten Kiinan valtion sairaaloissa
harjoitetaan laitonta elinkauppaa. Kaikki kansainväliset tahot YK:ta ja Euroopan unionia
myöten ovat äänekkäästi tuominneet toiminnan. Kiinan valtio on kuitenkin toistuvasti kiistänyt väitteet elinkaupasta.

DEEYAH KHAN

LA 12.15 Taiga-lava | Jihadismin nousu länsimaissa sekä radikalisoituminen, naisten oikeudet muslimikulttuureissa ja sananvapaus ovat
Deeyah Khanin esiin nostamia aiheita. Vuonna
2012 hän ohjasi ja tuotti ensimmäisen dokumenttinsa Banaz: A Love Story, joka käsittelee
kunniamurhia. Emmy- ja Peabody-palkinnot
2013 pokannut Deeyah jatkoi dokumenttien
tiellä ja ohjasi viime vuonna ilmestyneen dokumentin Jihad: A Story of the Others.
Vuosi 2015 nosti Deeyahin monella taholla tunnetuksi: Maailman talousfoorumi valitsi
hänet yhdeksi nuorista globaaleista johtajista,
Oslon yliopisto palkitsi hänet ihmisoikeuspal-

Emmy-winning film director
introduces her documentary
about jihadism.
Award and the Ford Foundation selected her as
a Visiting Fellow on matters related to human
rights.
The performance is supported by The Nordic Culture Fund. The interview will be conducted in English.
Producer: Maailman Kuvalehti

Tuottaja: SHRIC (Supporting Human Rights in China)

Lue juttu Maailman
Kuvalehdestä
5/2016!

SAT 20.00 Taiga Stage | A kidney: 60,000
dollars. A heart: 150,000 dollars. Political prisoners, such as opposition politicians and Falun Gong practitioners, are ordered killed and

LA 13.15 Mekong-lava

Deeyah Khan osallistuu
taiteilijakeskusteluun
pohjoismaisesta identiteetistä.

SAT 11.00 Taiga Stage | Why would anyone
abandon a comfortable life to join the ranks
of a cruel terrorist organisation as a religious
fighter, a decision that could even prove fatal?
Emmy-winning director Deeyah Khan
sought the roots of jihadism in Britain by
spending two years with former jihadist leaders.
The performance is supported by The Nordic Culture Fund.

their organs sold at high prices to transplant
patients in China.
Canadians David Matas and David Kilgour –
one an international human rights lawyer, the
other a former Member of Parliament – were
nominated for the Nobel Peace Prize in 2010
for exposing the illegal organ trade in Chinese
state hospitals.
Producer:
SHRIC – Supporting Human Rights in China

LA klo 21.15 Taiga-lava
Kiinan ihmisoikeuksista
keskustellaan
dokumentin jälkeen
paneelissa Kiinan
rikokset ihmisyyttä
vastaan.

Dokumentti | Documentary
2014, Kiina | China
Kieli: englanti, tekstitys suomeksi
Language: English, subtitles in Finnish
Ikäraja | Age limit: 7
Ohjaaja | Director: Leon Lee
Kesto | Length: 52 min
Dokumentti sisältää voimakkaita kohtauksia,
jotka saattavat olla haitallisia lapsille. | Some
scenes may be unsuitable for young children.

Jack in the Land of Transpinays

SAT 13.15 Mekong Stage

Deeyah Khan participates
in artists’ discussion about
Nordic identity.

SU 11.00 Taiga-lava | Suomalainen Jack (dokumentin ohjannut Jaakko Jaskari) matkustaa
Filippiineille tutustumaan transnaisten elämään. Jackin opas, paikallinen transaktivisti
Char, johdattelee tutkimusmatkailijan pidemmälle kuin alun perin tuli mieleenkään.
Transnaisten kulttuuri elää vahvana Filippiineillä. Silti transnaiset kohtaavat ennakkoluuloja ja syrjintää. Keitä nämä naiset ovat?
Miksi heitä ihannoidaan, mutta samalla myös
pelätään ja käytetään hyväksi? Miten he itse
kokevat identiteettinsä? Mistä he unelmoivat?

Jihad: A Story of the Others
LA 11.00 Taiga-lava | Miksi kukaan hylkäisi
leppoisan elämän ja liittyisi julman terroristijärjestön riveihin uskonnolliseksi taistelijaksi
jopa oman henkensä uhraten? Ohjaaja Deeyah
Khan nostaa esiin sosiaalisia ja psykologisia
syitä äärimmäisen väkivaltaisuuden synnyn
taustalla.
Deeyah jalkautui jihadismin juurille Britanniassa ja vietti kaksi vuotta entisten jihadistiliikkeen johtajien kanssa.
Ohjelmaa tukee Pohjoismainen kulttuurirahasto.

Teksti: | Text: Heini Jokinen

Dokumentti | Documentary
2015, Iso-Britannia | United Kingdom
Kieli: englanti | Language: English
Ohjaaja | Director: Deeyah Khan
Kesto | Length: 50 min

Tuottaja: Kepa

SUN 11.00 Taiga Stage | Jack (Jaakko Jaskari,
the documentary’s director), a Finn, travels to
the Philippines to see what life is like for local
trans women. Jack’s guide, local trans activist
Char, leads the explorer to places much further than initially expected.
The Philippines is home to a vibrant trans
women’s culture. Still, trans women face prejudice and discrimination. Who are these
women? Why are they idolised, but simultaneously feared and abused? How do they experience their own identities? What are their
dreams?

Dokumentti sisältää voimakkaita kohtauksia,
jotka saattavat olla haitallisia lapsille. | Some
scenes may be unsuitable for young children.

Producer: Kepa

Tuottaja: Kepa

GEOFFREY LABUDAHON
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FÜSE FILMS

Producer: Kepa

Dokumentti | Documentary
2015, Filippiinit/ Suomi | Philippines/ Finland
Kieli: englanti, tekstitys suomeksi
Language: English, subtitles in Finnish
Ikäraja: S | No age limit.
Ohjaaja | Director: Jaakko Jaskari
Kesto | Length: 53 min
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Teksti | Text: Heini Jokinen

LASTENOHJELMA | KIDS’ PROGRAMME

Teksti | Text: Heini Jokinen

Satuja Soitosta
LASTENMUSIIKKI | CHILDREN’S MUSIC

LA 11.00 Savanni-lava | Tervetuloa Soiton kylään! Vanhat ja uudet kansansoittimet heräävät henkiin kertomaan musiikin ja soittimien syntytarinoita. Vesihiisi Näkki, ilkeä ilmanhaltija Vihuri ja kivilouhikon jättiläinen
Meteli yrittävät jatkuvasti varastaa soittimia ja aiheuttavat samalla sekasortoa sadun maailmassa. Mutta ei hätää! Varpusten kanteleissa on
taikavoimia, joiden avulla suojellaan kansansoittimia joutumasta vääriin
käsiin.
Pikku Kakkosesta alkunsa saanut Satuja Soitosta -tarinakonsertti avaa
Maailma kylässä -festivaalin. Konsertissa esiintyvät televisiosta tutut
Vilma Timonen, Lassi Logren ja Topi Korhonen. Riina Tikkanen herättää
ilmanhaltija Vihurin henkiin jännittävällä teatterinaamiolla.
Tuottaja: Kepa

SAT 11.00 Savannah Stage | Welcome to the musical village of Soitto!
Here, folk instruments new and old come to life to tell of the origins of
music and instruments. Water spirit Näkki, cruel wind spirit Vihuri and
the stone giant Meteli are constantly trying to steal instruments and sow
chaos in this fairy-tale world. But have no fear! The Sparrows’ kanteles
have magical powers, used to keep folk instruments from falling into the
wrong hands.
The Satuja Soitosta concert tells stories of music. The concert got its
start in the children’s television programme Pikku Kakkonen, and this
year it’s World Village Festival’s opening act. The concert stars Vilma
Timonen, Lassi Logren and Topi Korhonen, and features Riina Tikkanen
as the wind spirit Vihuri.

JANI KIVELÄ

Tansseja Intiasta
– Bollywood-tanssin
työpaja

Producer: Kepa

Kierrätyskeskus järjestää lapsille runsaasti
työpajoja ja ohjelmaa. Ympäristöasioihin
voi perehtyä hauskojen laulujen, leikkien,
jumppatuokioiden ja askartelun lomassa.

Workshops at
Kids’ Corner
The Reuse Centre is hosting various events and
workshops for children. Children can get an introduction to environmental matters through
fun songs, games, exercises and crafts.

Luvassa
musiikkia ja
meininkiä!
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Tee se itse: nukkekodin remontti
DIY: Dollhouse Renovation
LA 11–19, SU 11–17 | Suositusikä +3
SAT 11–19, SUN 11–17 | Age recommendation +3

Kosti-madon kompostiraksa
Composting with Kosti

Tuottaja: Bolly Beat Dance School

LA 13–13.30, SU 13–13.30 | Kaikenikäisille
SAT 13–13.30, SUN 13–13.30 | For all ages

Rytmisoitin-työpaja
Rhythm Instrument Workshop
LA 13.30–14, SU 13.30–14 | Suositusikä +3
SAT 13.30–14, SUN 13.30–14 |
Age recommendation +3

Keppieläinfarmi-työpaja
Hobby Animal Farm Workshop

JOONAS LUMPEINEN

Työpajoja
TenavaTimbuktussa

LA 16.15 ja SU 16.30 Tenava-Timbuktu | Intialaisia tansseja tanssitaan sormia ja varpaita myöten. Tanssin avulla voidaan kertoa tarinoita. Kaikki ovat tervetulleita mukaan tanssimaan ihmeellisten ja
iloisten intialaisten rytmien tahdissa!
Ohjelma alkaa värikkäällä bollywood-esityksellä, jonka jälkeen
opetellaan yhdessä helppo ja hauska intialainen tanssi. Tanssituokion aikana tutustutaan intialaisen tanssin käsieleisiin (mudra) ja
muihin liikkeisiin, joiden avulla voidaan kertoa vaikkapa eläimistä,
juhliin valmistautumisesta tai vuodenajoista. Ohjaajan johdolla
opetellaan lyhyt bollywood-tanssi liike liikkeeltä, ele eleeltä. Lauantaina tanssijana ja opettajana toimii Hanna Mannila, sunnuntaina
bollywoodia opettaa Laura Kunnas.
Bollywood-tanssi sopii yli 4-vuotiaille.

LA 14–15, SU 14–15 | Suositusikä +3
SAT 14–15, SUN 14–15 | Age recommendation +3

Lennu Liito-orava ja Kaarlo Karhu
Lennu Liito-orava and
Kaarlo Karhu

Paperin matka -satujumppa
The Journey of Paper
– a Story Exercise

LA 12.15–13.00, SU 12.15–13.00
Kaikenikäisille
SAT 12.15–13.00, SUN 12.15–13.00
For all ages

LA 11–11.30 & 17–17.30, SU 13.15–13.45
Kaikenikäisille
SAT 11–11.30 & 17–17.30, SUN 13.15–13.45
For all ages

Dances from India
– Bollywood workshop
SAT 16.15 and SUN 16.30 Kids’ Corner | Indian dancing is a fullbody experience, and dances can convey stories. Everyone is welcome to join in the joyous rhythms!
The event begins with a colourful Bollywood show, followed by a
short lesson that introduces the audience to a fun and easy dance,
including hand gestures (mudra) characteristic of Indian dances.
Instructors will teach a short Bollywood dance one motion or gesture at a time. Saturday will feature dancer and teacher Hanna Mannila, while Laura Kunnas will teach on Sunday.
The workshop is suitable for children over 4 years old.
Producer: Bolly Beat Dance School

Muutakin kivaa
kuin vain myymälät!

o Ympäristöneuvontaa vekarasta
vaariin
o Kädentaitopajoissa askartelua
ja mukavaa näpräystä kierrätys
materiaaleista.
Lisää pajoista ja ympäristö
neuvonnasta kierratyskeskus.fi

Suuret estradit, pienet kotijuhlat,
häät, koulut, päiväkodit... yllättävää
ja hurmaavaa eksotiikkaa, satumaista
tanssia Balilta
Klovnin vauhdittamana la 28.5 klo 13.15
Tenava-Timbuktussa
Siivet ry/Sanna Karlsson-Sutisna Company
&Pablo Alwarez | www.karlsson-sutisna.com |
www.siivet.org | www.cirkocriollo.com
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ILKKA ROITTO

LASTENOHJELMA | KIDS’ PROGRAMME

Nauti kansainvälisistä
katukeittiöistä!
Festivaalin ruokatarjonnasta vastaavat kuusikymmentä ruokamyyjää, jotka edustavat monipuolisesti eri maiden keittiöitä ympäri maailmaa. Paikalla on myös Helsingin katukuvasta tuttuja ruokarekkoja. Anniskelualue
sijaitsee Savanni-lavan läheisyydessä.
Jokainen ruokamyyjä on sitoutunut tarjoamaan vähintään yhden kasvisruokavaihtoehdon listallaan. Ateriat myydään astioissa, jotka hajoavat
kompostoitaessa täydellisesti. Myyjiä kannustetaan suosimaan luomuja lähiruokaa sekä Reilun kaupan tuotteita. Kaikki ruokamyyjät löytyvät
sivulta 48.

Koostanut | Collected by: Heini Jokinen, Kiira Koskela, Johanna Virmavirta

Tutustu
ruokalistoihin
verkkosivuillamme
maailmakylassa.fi!

ANDREA BALOGH

RUOKA | FOOD

Enjoy international
street food!

SU 16.10 Taiga-lava | Eettisen kaupan puolesta järjestää sunnuntaina
Taiga-lavalla keskustelun globaalin ruokavallankumouksen tarpeesta.
Maatalouden alkutuottajat ympäri maailman osoittavat mieltään, kun
tuottajahintoja painetaan alas, eivätkä ihmisoikeusrikkomuksetkaan ole
globaaleissa tuotantoketjuissa poikkeuksellisia.
Brasilialaista bulkkibroileria vai luomuruokaa omasta osuuskunnasta
– onko eettisesti tuotettu ruoka eliitin ilo? Keskusteluun osallistuvat SOK
Vähittäiskaupan kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu, kirjailija Laura Gustafsson sekä maanviljelijä Jukka Lassila Oma Maa -luomuosuuskunnasta.
Keskustelussa selvitellään ruoan todellista hintaa ja mietitään, miten ruokaa voidaan tuottaa kestävästi kaikille. Keskustelun moderoijana toimii Vihreän Langan
päätoimittaja Riikka Suominen.

Keskustelussa
globaalit
tuotantoketjut

Tuottaja: Eettisen kaupan puolesta

Kaisaniemen
kentän Ravintola
Savanni tarjoilee
kylmiä ja lämpimiä
virvokkeita koko
viikonlopun!
A-oikeudet!
40

Makuja ympäri maailmaa | Flavours from around the world
Maailma kylässä -festivaali on myös
herkkusuiden juhlaa. Ruokaa on tarjolla
eri puolilta maailmaa.

World Village Festival also has something
for food lovers. Sample dishes from around
the world.

Arepera Bros

We love Tunisia

F386, Kaisaniemen puisto | Kaisaniemi Park
Venezuelalaista katuruokaa suoraan Caracasista. Maan yleisin ruoka, maissijauhosta
valmistettu arepa, täytetään klassisilla katuruokakojujen herkuilla.

F383, Rautatientori | Railway Square
Afrikan tunnelmia pohjoisen oliivilehtojen
antimista erämaan mausteisiin! Esimerkiksi mechouia-salaatti sisältää grillattuja kasviksia valkosipulin, oliiviöljyn ja harissa-chilitahnan kera.

Venezuelan street food from Caracas! A common dish in Venezuela, arepas are maize-based
patties stuffed with traditional delicacies.

A taste of Africa, from the fruits of the olive
groves to the spices of the desert! Try the
mechouia salad with grilled vegetables, garlic,
olive oil and harissa chili sauce.

Kotifalafel
F443, Kaisaniemen puisto | Kaisaniemi Park
Lähi-idän kasvisruokia. Mezze-lautasella
muun muassa hummus- ja munakoisotahnaa,
falafel-pyöryköitä ja jogurttista seesamtahnakastiketta.

The festival features 60 food vendors, offering a variety of dishes from
around the world. Food trucks have become a familiar sight around Helsinki, and they’ll show at World Village Festival as well. Alcoholic beverages are served at the Bar Area near Savannah Stage.
Every food vendor has committed to offering at least one vegetarian item on their menu, as well as serving their food on biodegradable
tableware. For a full listing of food vendors, see page 48.

Paneelikeskustelu:
Tarvitaanko globaali
ruokavallankumous?

RUOKA | FOOD

Vegetarian dishes from the Middle East. Meze
plates include hummus and eggplant paste,
falafels and yogurt-tahini sauce.

Reilun kaupan kahvila
Fair Trade café
Maailma tulee lähelle myös kahvin muodossa. Festivaalin kahvikuppeihin kaadetaan Reilun kaupan Mundo-kahvia eri puolilta maailmaa.
Festivaalin virallinen Reilun kaupan kahvila löytyy Mahdollisuuksien tori
-teltan keskeltä.
Drinking coffee can make the world seem small. World Village Festival’s
brew of choice is Mundo, a blend of Fair Trade coffee from around the
world. The festival’s official Fair Trade café can be found in the middle of
the Market of Possibilities.

Minimeijeri
F377, Rautatientori | Railway Square
Minimeijeri valmistaa käsintehtyjä herkkuja
susirajalta. Listalta löytyy esimerkiksi kyyttöjuustohampurilainen mustikkasinapilla ja juustopaisto salaattipedillä.
Handmade delights from northeast Finland.
The menu includes a kyyttö cheese burger with
blueberry mustard and a cheese bake on salad.

Kaikki
60 ruokamyyjää
sivulla 48!
For all 60 food
vendors,
see page 48!

MAAILMAN KIRJAT | WORLD BOOKS
ILMASTO & YMPÄRISTÖ
INTO

Tuotantoeläimetpaneeli

Sinikka Piippo:
Villivihannekset – Terveyttä
pihoilta, niityiltä ja metsistä

LA 18.30 Amazon-lava | Animalian tavoitteena
on vähentää lihan kulutusta sekä ruoantuotannossa käytettävien eläinten määrää. Järjestö toimii myös tuotantoeläinten olojen parantamiseksi.
Eläinsuojelulaki uudistuu tänä vuonna, ja lakiin
on tavoitteena saada kirjaukset tuotantoeläinten paremmasta kohtelusta. Kirjailijat Laura Gustafsson ja Risto Isomäki keskustelevat tuotantoeläimistä Animalian toiminnanjohtajan Mai Kivelän johdolla.

LA 17.00 Amazon-lava | Syötäväksi, mausteeksi tai rohdoksi kelpaavia kasveja tunnetaan Suomessa jopa satoja lajeja. Mitä villivihannesten sisältämistä ainesosista tiedetään ja mitkä niiden tehovaikutukset
terveyteemme ovat? Entä miten kasveja kerätään, säilötään, käytetään ja valmistetaan?
Kirjailija Sinikka Piippo on kasvitieteen professori Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut ja opettanut luonnonkasvien hyötykäyttöä
jo 1980-luvulta lähtien. Piippo kertoo villivihannesten terveysvaikutuksista Maailman Kirjat -teltan haastattelussa lauantaina.

Tuottaja: Animalia

Tuottaja: Minerva Kustannus

JANNE KÄPYLEHTO

Maailman kirjat

Koostanut | Collected by:
Timo Kalevi Forss

Rautatientori, Helsinki, 28.−29.5.2016
Toukokuun tuhdein teltta tarjoaa kirjoja, kirjailijoita läheltä ja kaukaa.
Kirjallista ohjelmaa ja kustantajien kirjamyyntiä. Ohjelmassa muun muassa:
jaana Kivi ja Olivier
hoedeman: TTIPsopimus ja lobbaus
(BEL/FIN) la 28.5. 15.00
Miten vapaakauppasopimus TTIP:tä lobataan
ja ketkä vaikuttavat
sopimuksen taustalla?
Millaista on EU:n
ympäristöpolitiikka ja
siihen olennaisena osana
liittyvä suuryritysten
lobbaus?

Janne Käpylehto: Auringosta sähköt
kotiin, kerrostaloon ja yritykseen
SU 12.00 Amazon-lava | Aurinkosähkön
pientuotanto lisääntyy vauhdilla, kun energian
tuotannon järjestelmät muuttuvat. Suurista voimalaitoksista siirrytään pienempiin tuotantolaitoksiin ja yksittäisiin, hajautettuihin lähijärjestelmiin. Uusiutuva energia kasvattaa osuuttaan
energiantuotannossa.

Tietokirjailija, Helsingin seudun ilmastopalkinnon viime vuonna saanut Janne Käpylehto
kertoo, kuinka aurinkosähkö on helppo ottaa
käyttöön kodissa, kerrostalossa tai vaikkapa
yrityksessä.
Tuottaja: Into Kustannus

nasrin madani:
Naisten oikeudet
Iranissa, su 29.5. 15.15

POHJOISMAINEN ULOTTUVUUS

Häiriköivien dosenttien
saamelaiskeskustelu

SU 16.30 Amazon-lava | Kielitieteilijä Janne
Saarikivi ja saamelaisen kulttuurin professori
Veli-Pekka Lehtola keskustelevat suomalais-ugrilaisen kansan asemasta ja oikeuksista. Saarikivi tunnetaan Venäjän pienten
suomalais-ugrilaisten kansojen tuntijana.
Lehtola on kirjoittanut paljon saamelaisista.
Hänen viimeisin kirjansa on vuonna 2015 ilmestynyt Saamelaiskiista – sortaako Suomi
alkuperäiskansoja.
Tuottaja: Suomi-Venäjä-seura

Haastattelu: Fintiaanien mailla
SU 16.00 Amazon-lava | Suomesta lähti 1800- ja 1900-luvun vaihteessa
kymmeniä tuhansia siirtolaisia Pohjois-Amerikkaan. Kantaväestön syrjimät siirtolaiset tekivät töitä kaivoksilla ja metsähakkuilla. Siellä alettiin
solmia suhteita niin ikään ahtaalle ajettujen ojibwe-heimon intiaanien
kanssa. Myöhemmin suomalaisten ja intiaanien jälkeläisistä alettiin käyttää termiä ”fintiaani”.
Dokumentaristi Maria Seppälä, valokuvaaja Meeri Koutaniemi ja kirjailija Katja Kettu kertovat pienen kansanryhmän olemassaolosta ja elämästä.
Tuottaja: WSOY
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Karim maïche:
Mitäs me
länsimaalaiset!
la 28.5. 13.45
Perustuuko puhe
lännestä todelliseen
historiaan, vai
luodaanko kulttuuristen
tarinoiden kautta
mieliimme myyttejä
siitä, minkälaisia
olemme suhteessa
muihin?

nasrin madani on
iranilainen toimittaja
ja kirjailija, jonka kaksi
viimeistä novellikokoelmaa
sensuroitiin kotimaassa
niiden feminististen ja
poliittisten aiheiden takia.
maryan abdulkarim
haastattelee.

SU 17.00 Amazon-lava | Kaivosteollisuuden uudet nokiat ja metsähallituslain uudistukset kuristavat saamelaisia ja rajoittavat heidän
mahdollisuuksia pitää kulttuurinsa elinvoimaisena. Miksi Suomi ei ole
vieläkään saanut ratifioduksi ILO 169 -sopimusta? Puhumassa Ihmisoikeusliiton sekä Suohpanterror-taiteilija-/aktivistiryhmän edustajat.
Puhetta johtaa Voima-lehden Jari Tamminen.
Tuottaja: Häiriköt-päämaja
SUOHPANTERROR

SUOHPANTERROR

Paneelikeskustelu:
Suomalais-ugrilaiset
kansat tänään

sy!

ä
Vapaa pä

30 kirjailijaa,
33 näytteilleasettajaa,
tuhansia kirjoja
Lue KOKO OhjeLma TääLTä:
www.maailmankirjat.fi
www.maailmakylassa.fi

Katja Kettu, meeri Koutaniemi
ja maria seppälä: Fintiaanien mailla,
su 29.5. 16.00
Fintiaanien mailla -kirjassa kerrotaan suomalaisten
siirtolaisten ja Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön
jälkeläisten fintiaanien taipaletta läpi kaivosten,
kasinoiden ja reservaattien.

avOinna
La 28.5. 11.00−20.00,
su 29.5. 11.00−18.00

MAAILMAN KIRJAT | WORLD BOOKS

MAAILMAN KIRJAT | WORLD BOOKS

Koostanut | Collected by:
Timo Kalevi Forss

Laura Haapala:
Joustava työ, epävarma elämä

KESTÄVÄ TALOUS

Kohtuutalouspaneeli
Maailman
Kirjoissa
voit tutustua
kymmenien
kustantamojen
tuotantoon.

Tule Pohjoismaisen kulttuuripisteen osastolle R509 ja
kerro meille, mikä paikka Pohjolassa on erityisen lähellä
sydäntäsi sekä mistä syystä!

risaatiota ja pirstaloitunutta työtä 2000-luvun
Suomessa. Hänen julkaisemansa kirja Joustava työ, epävarma elämä sai alkunsa viime
vuonna Helsingin yliopistossa valmistuneesta
pro gradu -tutkielmasta. Haapala on työskennellyt vapaana toimittajana lähes 20 vuotta, joten hänellä on myös omakohtaista kokemusta
pirstaloituneesta työstä ja työelämän murroksesta.
Tuottaja: Like Kustannus

Tuottaja: Häiriköt-päämaja

Lukiolaiselle asuntolapaikka, iPad
ja ensimmäisen luokan oppikirjat!
Lukioon valmistava koulutus | Oikeustieteen
linja | ESPANJAA, ENGLANTIA, VENÄJÄÄ
Hartolassa, Malagassa, Kendalissa ja Hatsinassa

VUOSITILAUS
(8 nroa)

ITÄ-HÄMEEN OPISTO

48 €

Tutustu lähemmin! | www.ihop.fi

Ota kuva kyseisestä paikasta Pohjolan kartalla, jonka
löydät osastoltamme, ja julkaise kuva Facebookissa, Twitterissä tai Instagrammissa hashtagilla #norden2016. Voit
voittaa lahjakortin Akateemiseen Kirjakauppaan!

MA

voiko yritystoiminnasta, vero-optimoinnista ja
moraalista puhua samassa lauseessa. Maailma kylässä -festivaalilla verotuksen politiikkaa pohtivat globaalin talousvallan asiantuntija, Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan
professori Teivo Teivainen sekä luovaa vastarintaa edustava Attac-järjestö. Puhetta johtaa
Voima-lehden toimittaja Jari Tamminen.

KÖ
TP
ÄÄ

LA 14.15 Amazon-lava | Uutisissa nousevat
toisinaan esiin veronkierto ja vero-optimointi.
Mistä on kysymys? Verotus on moniulotteista
politiikkaa, jonka kaikkia koukeroita on vaikea ymmärtää. Toisinaan tuntuu, että veroja ja
veroon rinnastettavia maksuja siirretään yrityksiltä työntekijöille, samalla kun muutamat
suuryritykset välttelevät veroja.
Häiriköt-päämajan keskustelussa kysytään,

JA

Häiriköivien dosenttien verokeskustelu

IRI

LIKE

GAUDEAMUS

GAUDEAMUS

Tuottaja: Tiedon jano

MISSÄ PÄIN POHJOLAA
SYDÄMESI ASUU?

LA 18.00 Amazon-lava | Osa-aikatyö, pätkätyöt, nollatuntisopimukset, apurahatyöt, sijaisuudet, pakkoyrittäjyys… Siinä joitakin uudenlaisia mutta yhä yleisemmäksi käyviä tapoja
tehdä työtä. Joillekin epätyypilliset työsuhteet
sopivat, mutta useimmille ne ovat elämänlaatua vahvasti heikentävä, jopa ahdistava pakko.
Lisäksi suurin osa näistä prekaareista on nuoria ihmisiä.
Toimittaja Laura Haapala on tutkinut preka-

HÄ

Uusi talousajattelu tarjoaa tuoreita ratkaisuja käsillä oleviin talous- ja ympäristökriiseihin,
mutta miten tällaiset valtavirtaa laajemmat
näkökulmat ja politiikkasuositukset voitaisiin
saada mukaan päätöksentekoon? Kohtuutaloudesta ovat keskustelemassa Talous kasvun
jälkeen -kirjan kirjoittajat Tuuli Hirvilammi ja
Kristoffer Wilen sekä Rajattomasti rahaa niukkuudessa -kirjan kirjoittaja Paavo Järvensivu.
Keskustelua vetää tietokirjailija Ari Turunen.

LIKE

LA 15.30 Amazon-lava | Aineellisten hyödykkeiden tuottamiseen perustuva talouskasvu on
loppunut. Nuorten aikuisten Y-sukupolvi ei ansaitse 2010-luvulla reaalisesti läheskään yhtä
paljon kuin suuret ikäluokat aikanaan ollessaan
kolmekymppisiä: on täysin mahdotonta ylläpitää samanlaista aineellista elintasoa. Luonnonvarat eivät yksinkertaisesti riitä, ja samalla
vanhenevaa väestöä on jatkuvasti enemmän
huolehdittavana.

Koostanut | Collected by:
Timo Kalevi Forss

Opiskelijat,
eläkel. 40 €

Osastoltamme löydät myös pohjoismaisen valokuvanäyttelyn, viihtyisän kirjastonurkkauksen
sekä tietoa pohjoismaisesta kulttuuriyhteistyöstä. Lisäksi voit osallistua hauskaan tietovisaan, jossa aiheena on pohjoismainen
kulttuuri ja palkintona laatukirjallisuutta.
Lauantaina 28.5. klo 13.15 järjestämme
päälavalla keskustelun, jonka aiheena
on pohjoismainen identiteetti ja arvomaailma muualta tulleiden taiteilijoiden
näkökulmasta!
Since 1921

Millä ravitset ihoasi?

Vihreä Lanka on nyt täysiverinen
aikakauslehti. 8 numeroa vuodessa,
noin 60 sivua kerrallaan.Yhteiskuntaa,
ympäristöä, reilumpaa maailmaa
ja hyvää elämää.

www.vihrealanka.fi/tilaa

www.kulturkontaktnord.org
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KANSALAISJÄRJESTÖT JA MUUT NÄYTTEILLEASETTAJAT
CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS AND OTHER EXHIBITORS

Over 260 CSOs as well as educational institutions, public authorities and businesses participate in the festival at the Railway Square, Kaisaniemi Park and Market of Possibilities Tent.

Aalto ARTS Books......................................R504
Abilis-säätiö.................................................A114
ADRA Finland.............................................. A140
Aeda................................................................ B217
African Care..................................................A135
Agran koululaiset........................................A169
Akavan Erityisalat...................................... G497
AKT................................................................ G497
Allianssin nuorisovaihto.......................... B190
Amma-keskus..............................................C257
Amnesty International Suomen
osasto...........................................................G490
Animalia........................................................ B204
Apua Kolumbian lapsille...........................A166
Arabikansojen ystävyysseura AKYS...... A177
Art in Tanzania.............................................B215
Artisaani.......................................................G484
Aseistakieltäytyjäliitto...............................G471
Atena Kustannus........................................R504
Aula & co......................................................R504
Aviador Kustannus....................................R504
Basam Books...............................................R504
Bazar Kustannus.........................................R504
Biodynaaminen yhdistys......................... C263
Bonnier Kirjat..............................................R504
Caring Hands Finland................................A113
Casamance-Suomi-ystävyysseura.........A141
Changemaker..............................................G463
CISV Suomi....................................................B221
COFAS............................................................C231
Dalitien solidaarisuusverkosto..............G459
Docendo.......................................................R504
EAPPI.............................................................G464
Eettisen kaupan puolesta......................... A173
Eiran aikuislukio.........................................R506
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit........... B203

#MK2016
#maailmakylässä
#worldvillagefestival
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Emmaus.........................................................A125
Emmaus Helsinki.........................................A126
Ensi- ja turvakotien liitto..........................R506
Ev.lut. seurakunnat
pääkaupunkiseudulla...............................R506
Faces Festival...............................................C237
Familia/Duo kahden kulttuurin
perheille........................................................R506
FEJO............................................................... C256
Fida lähetystorit.........................................G483
Filippiinit-seura...........................................A159
FinFami Uusimaa – Omaiset
mielenterveyden tukena...........................C275
Finland Dialog.............................................G466
Finlands svenska Marthaförbund.......... A103
Finnish Up With People
Alumni Association....................................B199
Gaudeamus..................................................R504
Globaali sosiaalityö................................... B210
Global Clinic................................................ C283
Green Living Movement Suomi............... A171
Helsingin Diakonissalaitos.....................G460
Helsingin epilepsiayhdistys.................... B208
Helsingin kaupunki.................................. G 487
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys....... G452
Helsingin Polkupyöräilijät........................ C271
Helsingin Rauhanturvaajat......................G456
Helsingin seudun kesäyliopisto............R506
Helsingin seudun vapaa-ajattelijat.......G488
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta.... A105
Hiilivapaa Suomi........................................ G451
Hilma – The Support Centre for
Immigrants with Disabilities....................B189
Hiv-tukikeskus.............................................A181
Home Street Home.....................................A170
Homepakolaiset.........................................C260
Humaania päihdepolitiikkaa................... C258
ICAHD Finland.............................................. B211
Ihmisoikeusliitto......................................... G473
Imatra Base Camp......................................G453
Indonesian Villages....................................C241
Insinööriliitto............................................... G497
International Organization for Migration
IOM................................................................R506
Interpedia......................................................A168
Into Kustannus............................................R504
Invalidiliitto...................................................A146
Itä-Hämeen opisto......................................C281
Jordanian bedouin house......................... A178
Joukon Voima.............................................. C282
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
JHL................................................................. G497
Jytyliitto........................................................ G497
Kaapatut lapset.......................................... C280
Kalevalaisten Naisten Liitto.................... C252
Kansainvälinen solidaarisuustyö........... A117
Kansainvälinen vapaaehtoistyö..............B196
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö
KIOS................................................................A116
Kansan Uutiset................................ R504, C226
Kansanvalistusseura.................................R504
Kapua.............................................................B213
Kefiso............................................................G485

Kehitysmaantieteen yhdistys................. C245
Kehitysmaayhdistys Indigo......................A182
Kehitysmaayhdistys Pääskyt................... A127
Kenfin Bridge...............................................A175
Kepa............................................................... A186
Keren Kajemet Finland............................. C239
Kestävä tulevaisuus...................................A118
Kirjastot ja kehitys
– Suomen kirjastoseura............................ G475
Kirjatukku.....................................................R504
Klovnit ilman rajoja.....................................B212
Kriisipiste/Krisjouren för Unga...............C273
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien
liitto Kultti......................................................C276
Kulttuuriyhdistämö Interkult
Kassandra....................................................G468
Kulturkontakt Nord....................................R509
Kurvin kirja...................................................R504
Kuurojen Liitto.............................................A144
Kyläradio...................................................... G481
Kynnys............................................................ A147
Kädestä käteen ‒ Mano a Mano.............. A108
Käenkukka/Vantaan kaupunki................C267
Kännikapina................................................ C232
Käymäläseura Huussi................................A119
Lasten ja nuorten säätiö............................C278
Lasten Kesä................................................. C269
Le Monde Diplomatique...........................R504
Lohjan Maailmankauppayhdistys..........G477
Luckan Integration.................................... C270
Luonto-Liitto................................................ C254
Lyhty..............................................................G480
Lähetysyhdistys Kylväjä........................... G479
Maahanmuuttovirasto ja Euroopan
muuttoliikeverkosto..................................R506
Maailman Kuvalehti...................................G494
Maailman musiikin keskus
– Global Music Centre............................... C236
Maailmanvaihto........................................... B197
Maan ystävät...............................................G450
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Uudenmaan piiri..........................................B214
Marokkolaisten foorumi Suomessa.......B216
Marokon Ystävät Suomessa – MYS........ C244
Marttaliitto................................................... A103
Metallityöväen Liitto.................................. G497
Metro-lehti................................................... G492
Metsäkustannus.........................................R504
Minerva Kustannus....................................R504
Moniheli........................................................ R507
Monika-Naiset liitto................................... R507
Naisasialiitto Unioni.................................. C253
Naisten Pankki............................................ R503
Nakurun Lapset – Suomalainen
kummijärjestö..............................................A164
Nastamuumio..............................................R504
Niemikotisäätiö..........................................G455
niin & näin....................................................R504
Nobody’s dog.............................................. B205
Nouseva Aurinko.........................................C251
Nuoret Kotkat..............................................C250
Nuorisotutkimusseura..............................R504
Nuorten Exit..................................................B193

Festivaalille osallistuvien näytteilleasettajien näkemykset eivät välttämättä edusta Kepan virallista kantaa.

Ruoka- ja
basaarimyyjät
seuraavalla
sivulla!
ANDREA BALOGH

Yli 260 kansalaisjärjestöä, oppilaitosta, viranomaista ja yritystä esittäytyy Rautatientorilla,
Kaisaniemen puistossa ja Mahdollisuuksien
tori -teltassa.

Näkövammaisten liitto...............................A143
Oikeutta eläimille........................................C272
Opettajat ilman rajoja................................A183
Pakolaisneuvonta...................................... C246
Palvelualojen ammattiliitto PAM............ G497
Partiolippukunta PURSITYTÖT................B224
Patmos Lähetyssäätiö.............................. R501
Pelastusarmeija.......................................... B201
Perussuomalaiset...................................... C230
Pinskut..........................................................G499
Plan.................................................................C278
Plan International Suomi.......................... G462
Pop Up -asumisneuvontakioski.............G454
Pro-tukipiste.................................................C247
Projektilähetys Mwika...............................A139
Protu.............................................................. C268
Pääkaupungin turvakoti............................C261
Pääkaupunkiseudun
Eläinsuojeluyhdistys................................. B206
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.. G498
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat
ja Läheiset.....................................................B195
Rauhanliitto – Fredsförbundet................ G472
RAY Inhimillisiä Uutisia.............................R505
Reilun matkailun yhdistys........................ C262
Rosebud Books..........................................R504
Sadankomitea............................................. G470
Sahaja Yoga..................................................B222
Sama Aurinko...............................................A167
SAMS............................................................. B209
SASK.............................................................. G497
Savukeidas...................................................R504
SEED...............................................................A132
Seta.................................................................B194
Setlementtiliitto/Kalliolan setlementti.R506
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten
liitto................................................................ B202
Siemenpuu-säätiö.......................................A115
Solidaarisuus.............................................. A180
SOS-lapsikyläsäätiö.................................. G461
Spartacus-säätiö........................................G465
Specia........................................................... G497
Stadin aikuisopisto....................................R506
Suomalais-tiibetiläinen kulttuuriseura.A109

Suomen Akateemisten Naisten Liitto ja
Luetaan yhdessä -verkosto......................B192
Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK................................... G497
Suomen Anna Lindh -verkosto............... C243
Suomen Caritas...........................................A176
Suomen Eläinoikeuspuolue EOP........... C255
Suomen Falun Dafa yhdistys....................B223
Suomen Kristillinen Lääkäriseura,
Terveyslähetyksen tuki..............................A184
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto....... C274
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto –
Finlands Översättar- och tolkförbund.. C242
Suomen Lepralähetys................................A107
Suomen Lähetysseura.............................. R502
Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto
FIMU.............................................................. G467
Suomen NNKY-liitto....................................B191
Suomen Nuorisoseurat..............................C278
Suomen palestiinalaiset............................A154
Suomen Punainen Risti............................G495
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu.....G496
Suomen Rauhanpuolustajat........ R504, G469
Suomen Tinku............................................. B220
Suomen UN Women................................... A104
Suomen World Vision................................G458
Suomen YK-liitto......................................... G457
Suomen ylioppilaskuntien liitto............. A106
Suomi-Etelä-Afrikka-seura.......................A153
Suomi-Etiopia-seura...................................A131
Suomi-Intia-seura....................................... A156
Suomi-Kenia-seura.....................................B218
Suomi-Kuuba-seura................................... A160
Suomi-Mosambik seura............................A110
Suomi-Namibia-seura................................A133
Suomi-Nepal-seura.....................................A157
Suomi-Nicaragua-seura............................A161
Suomi-Somalia-seura.................................A134
Suomi-Syyria-yhteisö.................................A179
Suomi-Syyria-ystävyysseura................... A155
Suomi-Venäjä-seura.................................. C240
Svenska hörselförbundet..........................A142
TA-tieto.........................................................R504
Taksvärkki.....................................................C278

The views of the exhibitors participating in the festival do not necessarily represent Kepa’s official views.

Tampereen kehitysmaakauppayhdistys........................................................ G476
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto.... G497
Tehy................................................................ G497
Tekniikka elämää palvelemaan.............. A130
Terra Cognita...............................................R504
Tiedekirja.....................................................R504
Tieteentekijöiden Liitto............................ G497
Transparency International Suomi........ C235
Tutkijaliitto...................................................R504
Työväen Akatemia...................................... C238
Tähdenkantajat.......................................... G478
UFF..................................................................C278
Uganda Community in Finland................A136
Uhusiano.......................................................A128
Ulkoasiainministeriö, kehitysviestintä.. R508
Ulkopolitiikka-lehti....................................R504
UNICEF Helsingin ja Vantaan
vapaaehtoiset..............................................B198
Uskontojen uhrien tuki..............................C279
Vailla vakinaista asuntoa......................... C259
Vammaiskumppanuus...............................A145
Vantaan antikvariaatti...............................R504
Vasemmistofoorumi..................................R504
Vasemmistonuoret.................................... G474
Vastapaino...................................................R504
Vegaaniliitto.................................................B207
Vienan Karjalan ystävät.............................B219
Vieraasta Veljeksi | Miessakit................R506
Vietnam-seura..............................................A158
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden
liitto ViNO..................................................... C229
Vihreä Lanka -lehti......................................C227
Vihreä Sivistysliitto....................................R504
Vihreät – De Gröna..................................... C228
Viittakivi/Setlementtiasunnot.................R506
Voima Kustannus.......................................R504
WaterFinns.................................................... A137
WWF Suomi.................................................G486
Ydin................................................................R504
Yhdenvertaisuusvaltuutettu....................G489
Yhteiset Lapsemme....................................A165
Zonta International Piiri 20......................B200
Äetsän Seudun Kehitysmaaseura...........A129
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BASAARIMYYJÄT | BAZAAR VENDORS
Basaarimyyjät ovat käsityöläisiä ja reilun kaupan toimijoita, jotka myyvät muun muassa koruja, tekstiilejä, keramiikkaa sekä erilaisia kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita.
Bazaar vendors are handicraft and fair trade
entrepreneurs selling jewels, textiles, pottery
and various products made from recycled materials.

AfricaAfricaShop........................................ E309
Afrimood........................................................E347
Am International.......................................... E311
Annukka Laine.............................................E307
Ari Markkola.................................................E329
Arjen Ilot....................................................... E330
ASMI...............................................................E338
Bachar............................................................E339
Baja Clothing............................................... E320
Blanca Ayala.................................................E312
Cincin.............................................................E333

Design Rita...................................................E313
Esoteeriset alkemistit................................E324
Fairyfactory.................................................. E305
Galleria Sattumankauppa.........................E336
Garuda...........................................................E332
Glass Design Seija Auvinen.....................E342
House of Simone.........................................E337
Indochinadream.......................................... E317
Inka Kauppa.................................................E300
Inka Wasi.......................................................E297
Inkuto.............................................................E326
Karma Bhutia................................................E322
Katja`s Coffee Sack................................... E301
Kelttikorut.....................................................E298
Kirwa’s World................................................E318
Korumetsä.....................................................E335
Lumous Koru............................................... E310
Maarit Kontiainen Art................................ E304
Mariel Design...............................................E331
Mithu..............................................................E323
Natural Beauty Shop.................................. E321
Nea Design...................................................E341

TEEMAOSASTOT | THEMATIC STANDS
Nora Fashion................................................E325
Omeeba........................................................ E303
Osman Bangura.......................................... E306
Pau Brasil Korut........................................... E327
Pikku Buddha...............................................E319
PinjaPuu........................................................ E308
Pink Pineapple............................................ E348
Pitsin Uusi Elämä.........................................E315
Punainen Norsu.......................................... E302
Pupuna...........................................................E316
Raikastamo.................................................. E299
RCM............................................................... E340
Room For Hair..............................................E334
Sebastian’s Creations............................... E346
Sinikka Kivivuori.........................................E343
Steady Graphics......................................... E344
Tarutao...........................................................E328
Väinölän luomutila..................................... E345
Wannii Design..............................................E314

The festival features a wide variety of cuisines from Asia, Africa, Middle East and Latin
America. Each food vendor has at least one
vegetarian option in their menu.

AFRIKKA & LÄHI-ITÄ | AFRICA & MIDDLE EAST

African pots (ETH/NGR/SEN)....................F392
African Diaspora (GHA) ............................ F404
Association of Angola Community
Residents in Finland (ANG).......................F385
CAMCUDAF (CMR, NGR)............................F419
Emissa (SYR)................................................F400
Funky Elephant’s Afro Twist (GHA).........F394
Ghana Union (GHA).....................................F425
Hakofest (TUR).............................................F442
Heytahun (TUR)............................................ F414
IJRI Mustapha (MAR)................................. F448
Irakin Työllistämisyhdistys IRTY (IRQ)...F422
Kotifalafel (SYR)...........................................F443
Levant (SYR)..................................................F438
Ogaden community (SOM)...................... F409
Pop Up Ravintola Cappadocia (TUR).... F446
RCCG Finland (CMR/KEN/NGR)...............F382
Siltaks (COD)................................................F433
Soul Mama’s Kitchen (MAR).....................F389
Sulo (EGY/FIN/GRE).....................................F447
Suomen palestiinalaiset (PLE)................. F413
Suomen Somalia-verkosto (SOM).......... F405
Suomi-Algeria-yhdistys (ALG).................. F427
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Suomi-Gambia-yhdistys (GAM)............... F417
Suomi-Ghana-seura (GHA)........................F407
Suomi-Nicaragua-seura (NCA).................F424
Suomi-Tansania-seura (TAN).................... F421
Taste of Africa (UGA)................................. F420
Umuaka Dancing Club (NGR)................... F412
We love Tunisia (TUN)................................F383

LATINALAINEN AMERIKKA | LATIN AMERICA

Arepera Bros (VEN).....................................F386
BurgerFinland – Chilibunn (MEX/UMI).. F390
Caminito (ARG/FIN).....................................F396
Hannun Churros (BRA/ESP)......................F435
La Morena (PER)..........................................F399
Meksikon Herkkuja (MEX)....................... F406

AASIA | ASIA

Bali Brunch – Indonesian Vegan
Street Food (INA).........................................F398
Bangkok Street (THA).................................F428
Chay viet (VIE)..............................................F439
Day off (CHN)................................................ F381
Espoon vietnamilais-suomalainen
yhdistys (VIE)................................................F410
Far East Moment (TPE)............................... F411
Fat Ramen (FIN/JPN/KOR).........................F384
Festica (CAM)...............................................F441
Hodai (CHN)................................................. F445
KAMYS (CAM)...............................................F393
Kantipur (NEP).............................................F395
Korkein Mestari Ching Hai
-meditaatioyhdistys (VIE)..........................F429
Lasten Tulevaisuus – Children’s Future
(PHI)................................................................F416
Loving Hut Express (CHN/VIE)................ F440
Multi-Ethnic Burmese Society (MYA).....F426
Nusantara Indonesian Cafe (INA)............F423
Prikhom Thai Street Food (THA).............. F397
Siam Ros Thip (THA)...................................F436
Sirat (NEP/PAK)............................................ F408
Suomalais-filippiiniläinen yhdistys
(PHI)................................................................F432
Taste of Thai Restaurant (THA)............... F380
Taste of Tibet (BHU/CHN/NEP)................ F378
Yi Loung (CHN)............................................. F437

Maailman Kuvalehti

World Books

Mahdollisuuksien tori -teltta kerää yhteenä 150
kansalaisjärjestöä ja muuta näytteilleasettajaa,
joiden parista löytyy jokaiselle jotakin. Muun
muassa lukuisat kehitysyhteistyö-, ihmisoikeus- ja ympäristöjärjestöt esittäytyvät teltassa. Teltasta löytyy myös Reilun kaupan kahvila.
Kaisaniemen kenttä

Maailman Kuvalehti on kiinnostunut ihmisistä,
kirjoista ja maailmanmusiikista. Se puolustaa
ympäristöä ja rakastaa ilmiöiden funtsimista. Tule tutustumaan Maailman Kuvalehteen,
rohkeiden ja avarakatseisten ihmisten lehteen
Kaisaniemen puistoon. G494, Kaisaniemen
puisto

Meet international authors and listen to literary
interviews, discussions and panels on current
issues. A variety of publishers and literary organisations are also on hand to talk about and
sell books. R504, Railway Square

Nuorten vaikuttamisen kylä

Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa

Nuoret haluavat tulla kuulluksi siinä missä täysi-ikäisetkin. Nuorten vaikuttamisen kylässä
perehdytään muun muassa kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja luvassa on esimerkiksi
installaation tekoa, pelejä ja tehtäviä. Paikalla
ovat Suomen nuorisoseurat, Lasten ja nuorten
säätiö, Plan, Taksvärkki ja UFF. C278, Mahdollisuuksien tori -teltta, Kaisaniemen kenttä

Tule rentoutumaan hetkeksi festivaalin pääjärjestäjän Kepan osastolle ja kuulemaan
asiantuntijoiden vinkit oikeudenmukaisen
maailman puolesta. Kepa tuo festivaalille myös
liudan keskusteluja globaalista oikeudenmukaisuudesta. Osallistu Twitterissä tunnisteella
#kepatalks, ja olet mukana Maailman Kuvalehden vuosikerran arvonnassa! A186, Mahdollisuuksien tori -teltta, Kaisaniemen kenttä

Open Finland

RUOKAMYYJÄT | FOOD VENDORS
Aasian, Afrikan, Lähi-idän ja Latinalaisen
Amerikan keittiöt ovat kattavasti edustettuina
festivaalilla. Lisäksi tarjolla on kotimaisia herkkuja. Jokaiselta ruokamyyjältä löytyy listalta vähintään yksi kasvisruokavaihtoehto.

Mahdollisuuksien tori

EUROOPPA | EUROPA

Chez Sébastien (ESP/FRA/ ITA)................ F387
Crepe Stop (FRA).........................................F388
Finnjani (FIN)............................................... F444
Fredrika-koulu (FIN)................................... F450
Helsingin Työttömät HeTy (FIN)...............F418
Minimeijeri (FIN).......................................... F377
Niemisen kala (FIN)..................................... F379
NuevoMundo (FIN)......................................F415
Petit Moulin (FIN)..............................F434, F449
Ravintola Savanni, Tavastia klubi (FIN)...F431

Reilun kaupan
kahvila keskellä
Mahdollisuuksien
tori -telttaa.
Tervetuloa!

Miten Suomessa haetaan töitä? Missä voi
opiskella ja mitä, ja kuinka kouluihin haetaan?
Minkälaisia yrityksiä Suomessa on? Missä voi
harrastaa liikuntaa ja miten?
Suomeen muuttaneille tarjotaan tietoa Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta Open
Finland -teltassa. R506, Rautatientori

Moniheli ja Monika-Naiset liitto

Maailman kirjat

SASKin onnenpyörä työelämään

Maailman kirjat -teltassa voi tavata kansainvälisiä kirjailijavieraita sekä kuunnella kirjailijahaastatteluja, keskusteluja ja paneeleja ajankohtaisista aiheista Amazon-lavalla. Lisäksi
esillä on runsaasti kustantajia ja kirjallisuusalan
järjestöjä, jotka esittelevät ja myyvät kirjoja.
R504, Rautatientori

Mitä jos syntyisitkin uudelleen sairaanhoitajaksi Filippiineille tai rekkakuskiksi Ghanaan?
SASKin onnenpyörä arpoo sinulle uuden ammatin ja maan. Päädytkö ompelemaan vaatteita yötä myöten tai lahjomaan virkailijoita – ja
pystytkö elättämään perheesi palkallasi? G497,
Kaisaniemen puisto, suihkulähde

Monikulttuuriset järjestöt Moniheli, Monika-Naiset liitto sekä näiden lukuisat jäsenjärjestöt tarjoavat yhteisessä teltassaan eri
kulttuureista kumpuavaa ohjelmaa. Teltassa on
mahdollisuus tutustua myös järjestöjen monipuoliseen toimintaan. R507, Rautatientori

Lähetysseuran Toivoa.fi-kampanja
Maailma tarvitsee toivoa ja tekoja enemmän
kuin koskaan. Sinä voit tuoda toivoa käden
käänteessä!
Tule tutustumaan Suomen Lähetysseuran
Toivoa.fi-kampanjaan Rautatientorin teltassa.
Teltassa on tarjolla kahvia ja toivon siemeniä.
Voit myös kertoa, mikä tuo sinulle toivoa. R502,
Rautatientori

Ulkoministeriön Maailma 2030
-näyttely
Ulkoministeriön osastolla Maailma 2030 -näyttely ja -verkkoaineisto tutustuttavat kävijät kehityshaasteisiin ja Suomen kehitysyhteistyöhön.
YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma
Agenda 2030 ohjaa kehitystä vuoteen 2030
saakka kaikkialla maailmassa – myös Suomessa. R508, Rautatientori

RAY Inhimillisiä Uutisia
RAY:n pelituotoilla tehdään joka päivä tuhansia vaikuttavia tekoja. Inhimillisiä Uutisia on
vaikuttajamedia, jonka vaihtuvat päätoimittajat
nostavat otsikoihin tärkeitä teemoja. RAY Inhimillisiä Uutisia -teltalla voit kuvata itsesi Inhimillisiä Uutisia Maailma kylässä -erikoisnumeron
kanteen! R505, Rautatientori

Market of Possibilities
There’s something for everyone, with 150 civil
society organisations and other exhibitors
sharing a tent at Kaisaniemi Park. Present
are organisations representing development
co-operation, human rights and environmental issues, as well as international friendship
associations and volunteer work organisations. Kaisaniemi Park

Youth Advocacy Village
Youth Advocacy Village provides an opportunity to dive into the goals of sustainable development. Participants include Finnish Youth
Societies, the Finnish Children and Youth
Foundation, Plan Finland, ODW Finland and
UFF. C278, Market of Possibilities Tent, Kaisaniemi Park

Open Finland
How do you apply for a job in Finland? Where
and what can you study, and how to apply? The
Open Finland tent offers immigrants information about Finland and Finnish society. R506,
Railway Square

The Finnish Missionary Campaign
of Hope
Get to know the Finnish Evangelical Lutheran
Mission’s Toivoa.fi campaign. Find out how
hope is changing the lives of people and communities in developing countries as well as
here in the north. R502, Railway Square

The Foreign Ministry’s World 2030
Exhibition
The Foreign Ministry’s World 2030 exhibition
familiarises visitors with global development
challenges and Finnish development co-operation. UN’s Agenda 2030 and its 17 goals direct
development through 2030 everywhere in the
world. R508, Railway Square

RAY Inhimillisiä Uutisia
Every day, proceeds from Finland’s Slot Machine Association’s games are used to support
numerous causes. Inhimillisiä Uutisia is an outlet with monthly rotating editors-in-chief. Visit
the tent to have your picture taken for the cover
of the special World Village Festival edition!
R505, Railway Square

Maailman Kuvalehti
Maailman Kuvalehti magazine is interested
in people, books and world music. Maailman Kuvalehti defends the environment and
loves thinking about current events. G494,
Kaisaniemi Park

Kepa
Relax for a moment at the stand of the festival’s
main organiser, Kepa, and get the experts’ tips
on how to act toward a just world. Kepa, the
umbrella organisation for development co-operation, is hosting Kepa talks, a selection of
discussions on global justice. Participate on
Twitter by using the hashtag #kepatalks! A186,
Market of Possibilities Tent, Kaisaniemi
Park

Moniheli and MONIKA – Multicultural
Women’s Association
Multicultural associations Moniheli and
MONIKA and their many member organisations offer activities from various cultures at
their tent as well as introducing visitors to
the variety of their operations. R507, Railway
Square

SASK’s Wheel of Fortunes
What if you were reincarnated as a nurse in the
Philippines or a truck driver in Ghana? Spin the
wheel and receive a new profession and home
country. Discover what everyday life is like in
countries in which the Trade Union Solidarity
Centre of Finland SASK works to defend workers’ rights. G497, Kaisaniemi Park, fountain

49

KARTAT | MAPS
KAISANIEMEN PUISTO | KAISANIEMI PARK
Ohjelma | Programme
Musiikki | Music

Maailma kylässä
-festivaalin järjestää

Asiaohjelma | Factual Programme
Savanni-lava
Savannah Stage

Elokuvat ja dokumentit | Films and Documentaries

Ravintola
Restaurant

Lastenohjelma | Kids’ Programme
Alueohjelma | Site Programme

F431–
F433

Muut | Other

F422–
F429

Kansalaisjärjestöt ja muut näytteilleasettajat
Civil Society Organisations and Other Exhibitors

Mahdollisuuksien tori -teltta
Market of Possibilities Tent

Basaarimyyjät | Bazaar Vendors

E297-E303

Ruokaa, kahvia
Food, Coffee

Kaisaniemen puistokuja

E339–
E348

E330–
E338
F404–
F421

Yleisosasto
General Section
C226–C283
Vapaaehtoistyö
Volunteer Work
B189–B213
Kehitysyhteistyö
Development
Cooperation
A103–A185
Nuorten
vaikuttajien kylä
Youth Advocacy
Village
Kepa

E304–
E312

Anniskelualue
Bar Area
F434–
F448

Vesipiste | Water Point

Kepa tuo festivaalille kiinnostavimmat keskustelut
globaalista oikeudenmukaisuudesta.
Tule kuulolle ja osallistu Twitterissä!

Kierrätyspiste | Recycling Point

E313–
E321

WC, Esteetön WC
Toilet, Accessible Toilet
Vaunuparkki
Pram Park

Kepa talks
-ohjelmanumerot
tässä lehdessä

#kepatalks
kepa.fi/kepatalks

Pyörätuolikoroke
Wheelchair Platform

E322–E329

Kohtaamispaikka
Meeting Point

G484–
G490

Festivaali-info
Festival Info

RAUTATIENTORI
RAILWAY SQUARE

Kaisaniemen puisto
Kaisaniemi Park

Kaisaniemen puisto
Kaisaniemi Park

Taiga-lava
Taiga Stage

Ensiapu | First Aid
Induktiosilmukka | Induction loop
F392–F400
Metro
G492
G498
G483

Kohtaamispaikka
Meeting Point

More information
about the exhibitors
on pages 46–47, 49
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RAY
Inhimillisiä
uutisia
R505

Suomen
Lähetysseura
R502
R503
Rautatieasema
Railway Station

SASKin
Onnenpyörä

Lisätietoja
näytteilleasettajista
sivuilla 46–47, 49

Moniheli ja
Monika-Naiset
R507
Ulkoministeriö
R508

G497

Katutaidepiste
Street Art Area

Open Finland
R506

Mikonkatu

id

K

Suihkulähde
Fountain

R501

-Timb
va

u
ukt

G450G481

Tena

Vaunuparkki
Pram Park

G494
G495
SPR
G496

F377–
F381

F382–
F385

G499

F449–F450

R509

Amazon-lava
Amazon Stage

Maailman kirjat
World Books
R504

Mekong-lava
Mekong Stage

F386–
F390

Taiga-lava
Taiga Stage
Rautatientori
Railway Square
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Kansallisteatteri
National Theatre

Rautatientori
Railway Square
Kaivokatu
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