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TERVETULOA | WELCOME
392 kertaa parempi maailma
Populismi, vihapuhe, terrorismi. Eriarvoistuminen, köyhyys, nälänhätä. Ikäviä uutisia vyöryy
päällemme joka päivä, ja olo maailman hädän
ja vastakkainasettelun keskellä tuntuu usein
avuttomalta.
Toukokuun viimeisen viikonlopun kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa haluaa kuitenkin
omistaa päinvastaisille asioille: hyvyydelle, välittämiselle, suojelemiselle, rauhalle, tasa-arvolle,
vastuullisuudelle ja maailman parantamiselle.
Maailma kylässä -festivaalilla on tänä vuonna mukana 392 näytteilleasettajaa, mikä käytännössä tarkoittaa 392:ta mahdollisuutta osallistua paremman maailman rakentamiseen ja
yhdessä tekemiseen. Upean kulttuuriohjelman
ja ajankohtaisten keskustelujen ohella festari
haluaa tarjota jokaiselle kävijälle mielekkäitä
osallistumismahdollisuuksia ja innostaa toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta.
Nyt niitä mahdollisuuksia on tarjolla poikkeuk-
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sellisen paljon.
Tänä vuonna Maailma kylässä -festarin teema on kansalaisyhteiskunta, ja haluamme erityisesti tuoda esiin järjestöjen työtä ja saavutuksia vuosien varrelta.
Suomen juhlavuoden kunniaksi olemme
koostaneet yhteistyössä Meeri Koutaniemen
kanssa valokuvanäyttelyn, johon voit tutustua
festarialueella ja joka kertoo järjestöjen merkityksestä 100-vuotiaan Suomen rakentajina.
Järjestöt ovat edistäneet terveyttä ja hyvinvointia, kehittäneet nuorisotyötä, puolustaneet vähemmistöjen oikeuksia ja tukeneet kehitystä ja
hyvinvointia myös Suomen rajojen ulkopuolella. Voimme hyvällä syyllä olla ylpeitä: olemme
saaneet paljon aikaan, meidän teoillamme on
vaikutusta ja jokainen meistä voi olla mukana
ratkaisemassa isojakin ongelmia.
Tervetuloa paremman maailman festarille!
Kiitos että tulit, sinua tarvitaan.

392 ways to a better world
Populism, hate speech and terrorism. Inequality, poverty and famine. Distressing news wash
over us day in and day out, and the sorrow and
discord in the world often leave one feeling
helpless.
Kepa, the umbrella organisation for development co-operation, wishes to dedicate this
weekend to the opposite: to kindness, caring,
protection, peace, equality, responsibility and
to making the world a better place.
This year, 392 exhibitors are participating in
World Village Festival, which means 392 possibilities for building a better world and working
together. In addition to its wonderful cultural
programme and topical discussions, the festival wants to give every visitor the opportunity
to find a meaningful way of participating and
the inspiration to work for a just world. This year,
there is an exceptional number of opportunities.

The main theme of World Village Festival
this year is civil society, and we wish to shine
a spotlight especially on the work and achievements of civil society organisations through
the years.
In honour of the Finnish centennial, we
worked with Meeri Koutaniemi to assemble a
photography exhibit on the festival grounds
that focuses on the significance of CSOs in the
100-year history of Finland. CSOs have worked
to promote health and well-being, developed
youth work, defended minority rights and
supported development and welfare beyond
Finnish borders. There is a lot to be proud of:
we have accomplished much, our actions have
made a difference and each one of us can be a
part of solving even the greatest of challenges.
Welcome to a festival for a better world!
Thank you for coming – you are needed.
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LAUANTAI | SATURDAY 27.5.2017

11.00–11.40 Mutaveijarit
Kepa
12.30–13.15 Anna Puu
Kepa
14.00–15.00 M.A.K.U. Soundsystem (COL/USA)
Kepa
16.00–17.00 Calle Real (SWE)
Kepa
18.00–19.00 Che Sudaka (ARG/COL/ESP)
Kepa
20.00–21.00 Fuel Fandango (ESP)
Kepa

MEKONG-LAVA | MEKONG STAGE
RAUTATIENTORI | RAILWAY SQUARE
Juontajat | Hosts: Susanna Karvinen & Tino Singh
11.00–12.00 Tuokio-klubi: Viitasen Piia
– puhetta ja musiikkia
kansalaisyhteiskunnasta
Opintokeskus Sivis
12.15–13.00 Tytöt esiin! Tasa-arvo ja
Agenda 2030
Ulkoasiainministeriö
13.10–14.10 Turvallinen Suomi 100 vuotta
– maailman turvallisin maa?
Eduskunta & Sisäministeriö
14.15–15.15 Kepa Talks: Eduskunta kestävän
kehityksen asialla
Kepa
15.15–15.30 Kepa Talks: Sustainable development goals in Tanzania (TAN)
Kepa
Esityskieli englanti, ei tulkkausta
15.40–16.20 Paneelikeskustelu: Rauhantyö
– ketä kiinnostaa?
Suomen rauhanliike
17.00–17.50 Son Del Salón (CUB/FRA)
Kepa
18.10–18.55 Panel discussion: Unaccompanied
refugee children in the Nordic
countries (FIN/NOR)
Norden i Fokus Finland &
Nordiska ministerrådet
Esityskieli englanti, ei tulkkausta
19.00–19.45 Panel discussion: Culture and
integration in the Nordic countries
(FIN/NOR/DEN/SYR/SWE)
Nordic Culture Point
Esityskieli englanti, ei tulkkausta

AMAZON-LAVA | AMAZON STAGE

KANSALLISTEATTERIN LAVAKLUBI
FINNISH NATIONAL THEATRE CLUB SCENE
Juontajat | Hosts: Anna Cadia & Olli Seuri

KULTTUURIKESKUS CAISA
CULTURE CENTER CAISA
Juontaja | Host: Anna Dantchev

11.30–12.15 Huumesota est. 1961
– rauhanneuvottelujen aika?
Humaania päihdepolitiikkaa

11.00–11.30 Dokumentti | Documentary:
Street Librarian
Suomen Kirjastoseura
Kieli: Englanti, tekstitys suomeksi
Language: English, subtitles in Finnish

12.30–13.10 Corruption and sustainable
development (FIN/RSA)
Physicians for Social Responsibility
Esityskieli englanti, ei tulkkausta

11.30–12.15 Paneelikeskustelu: Kirjastot
kansalaisyhteiskunnassa
Suomen Kirjastoseura
12.30–13.30 Dokumentti | Documentary:
The Wait (SWE)
Kepa
Kieli: Arabia, tekstitys englanniksi
Language: Arabic, subtitles in English

13.20–14.00 Tietovisa maailmasta – ministeri
Mykkänen vastaan nuoret
Ulkoasiainministeriö

13.30–14.00 Kepa Talks: Active Syrians at home
and around the world (FIN/SYR)
Kepa
Esityskieli englanti, ei tulkkausta

14.10–14.30 Artistihaastattelu: Anna Puu
Kepa
14.30–14.50 Artist interview: Che Sudaka
(ARG/COL/ESP)
Kepa
Esityskieli englanti, ei tulkkausta
15.00–15.45 Paneelikeskustelu: Aktiivinen 		
yhteiskunta on hyväksi kaikille
Euroopan unioni
16.00–16.30 Maailman Kuvalehden 		
haastattelussa Maija Salmi ja Meeri
Koutaniemi: Ilopangon naiset
Maailman Kuvalehti

11.00–18.00 Koiramäen kartanon alpakat
Kepa

13.00–13.30 Muuttoliike lasten ja nuorten
elämässä
Nuorisotutkimusseura

12.00–15.00 Lasten Itämeri -työpaja
Pinskut

13.30–14.00 Kai Alhanen: Dialogi demokratiassa
Gaudeamus
14.00–14.30 Paneelikeskustelu: Tulevaisuuden
energiamuodot
WSOY
14.30–15.00 Maria Manner & Teivo Teivainen:
Brasilia
Siltala

15.30–16.00 Nykyajan filosofiaa – ajatuksia
ihmiskunnan kohtalonhetkinä
Rosebud Books

18.00–18.30 Favela Funk Finlândia
– musiikin yhdistävä voima
Favela Funk Finlândia -työryhmä

19.00–19.40 Haastattelu: Köyhyys kuriin
yhteisöjen voimin | Interview:
Eradicating poverty through 		
community action (NGR)
Africans and African Europeans 		
Association AFAES
Esityskieli englanti, tulkkaus suomeksi

12.15–13.00 Piilosta näkyväksi – maahanmuuton
globaalit ulottuvuudet
Iso Numero

16.00–16.30 Kepa Talks: Meksikon muuri
maailman eriarvoistumisen
symbolina
Kepa

17.40–18.10 Reilun matkailijan majoitusvalinnat
Reilun matkailun yhdistys
18.20–18.50 Interview with Phyllis Omido:
Shedding light on environmental
activism – a Kenyan view
(FIN/KEN)
KIOS Foundation
Esityskieli englanti, ei tulkkausta

KAISANIEMEN PUISTO | KAISANIEMI PARK
Juontaja | Host: Mika Ojala

15.00–15.30 Paneelikeskustelu: 			
Sellukolonialismia Latinalaisessa
Amerikassa
Into Kustannus

17.00–18.00 Dokumentti: Favela Funk Finlândia
Favela Funk Finlândia -työryhmä
Kieli: Suomi, portugali, tekstitys
suomeksi (kun puhutaan muuta kuin
suomea)

19.00–20.30 Dokumentti | Documentary:
Transit Havana (CUB/GER/NED)
Doc Lounge Helsinki / DocPointelokuvatapahtumat
Kieli: Espanja, hollanti, englanti,
tekstitys englanniksi | Spanish, Dutch,
English, subtitles in English
20.30–21.00 Doc Lounge Helsinki: Transit
Havana -asiantuntijakeskustelu
Doc Lounge Helsinki / DocPointelokuvatapahtumat

Maailma kylässä
-festivaalin järjestää

20.00–20.45 Dokumentti: Guilt Trip
Salomon
20.45–21.15 Mitä talviurheilijat ja talviurheiluyhteisö voivat tehdä talvien
pelastamiseksi?
Protect Our WintersKepa tuo festivaalille kiinnostavimmat keskustelut

TENAVA-TIMBUKTU | KIDS’ CORNER

RAUTATIENTORI | RAILWAY SQUARE
Juontaja | Host: Timo Kalevi Forss

14.30–16.00 Dokumentti | Documentary: Llévate
mis amores (All of Me) (MEX)
Cinemaissi
Kieli: Espanja, tekstitys englanniksi
Language: Spanish, subtitles in 		
English

16.45–17.30 Embedding social change in
the core of your business
Ben & Jerry´s
Esityskieli englanti, ei tulkkausta

16.00–16.30 Raimo Pesonen: Viholliskuvien
paluu
Suomen Rauhanpuolustajat
16.30–17.00 Paneelikeskustelu:
Mikä riivaa mediassa?
Voima Kustannus
18.00–18.30 Paneelikeskustelu: Suomalaiset
fasistit ja ristiretket
Häiriköt päämaja
18.30–19.00 Suomen romanit, viimeiset
kiertolaiset
Like Kustannus

11.00–12.30 Monikielinen satujuhla
Pohjoismainen kulttuuripiste

12.45–13.10 Työpaja: Maailmanmusiikkia
ja -tanssia lapsille
World Music School
13.20–13.40 Lukuhetket lapsille eri kielillä
Moniheli
13.45–14.30 Samkid-tanssitunti
Sambic Tanssikoulu
15.00–15.45 Vahtikoira karkuteillä – laulua ja
leikkiä lapsille
Kepa
15.45–17.00 Työpaja: Miten Suomi soi?
Kulttuuriosuuskunta Uulu
16.00–16.20 Lukuhetket lapsille eri kielillä
Moniheli
17.00–17.45 Tanssireissu Etelä-Amerikkaan
Kepa
18.20–18.40 Lukuhetket lapsille eri kielillä
Moniheli
19.00–19.25 Työpaja: Maailmanmusiikkia ja
-tanssia lapsille
World Music School

TEEMAT | THEMES
KANSALAISYHTEISKUNTA | CIVIL SOCIETY
LATINALAINEN AMERIKKA
LATIN AMERICA
DEMOKRATIA | DEMOCRACY
KESTÄVÄ TALOUS
SUSTAINABLE ECONOMY
ILMASTO & YMPÄRISTÖ
CLIMATE & ENVIRONMENT
AGENDA 2030
KÖYHYYS | POVERTY
IHMISOIKEUDET | HUMAN RIGHTS

FESTIVAALIALUE | FESTIVAL SITE
11.00–21.00 Katutaidepiste | Street Art Area
Kansallisteatterin takana
Behind the Finnish National Theatre
Kepa
11.00–21.00 Story Sharing Universum
– tarinoita eri kulttuurien arjesta
– stories from different cultures
Mahdollisuuksien tori -teltta
Market of Possibilities
Universum
11.00–21.00 Järjestö 100 -valokuvanäyttely
Järjestö 100 Photography Exhibit
Mahdollisuuksien tori -teltta
Market of Possibilities
Kepa, Soste & Allianssi
11.00–21.00 Piirtämällä näkyväksi 		
-sarjakuvanäyttely
Illustrating Me comics exhibition
Maailman kirjat -teltta, Rautatientori
World Books tent, Railway Square
Maailman sarjakuvat & Hei Helsinki
11.00–21.00 Wall of Hope
Installaatio | Installation
Läntinen Teatterikuja
Amnesty International
11.00–21.00 Unattainable Maps (ECU/PER)
Installaatio | Installation
Kaisaniemen puisto | Kaisaniemi Park
Catalysti
11.00–21.00 Arca Melodium (CAN/COL/POL)
Installaatio | Installation
Kaisaniemen puisto | Kaisaniemi Park
Catalysti
11.45–20.00 Fiesta Latina Terrace
DJ Lucho & DJ GoodBlood
Ravintola-alue, Kaisaniemen puisto
Restaurant Area, Kaisaniemi Park
Kepa
12.00–21.00 Mieletöntä valoa – Kyläradio
Epic Light – Village Radio
Sosped & Radio Valo
15.00–15.45 Sambic-tanssitunti
Sambic Dance Lesson
Kaisaniemen puisto | Kaisaniemi Park
Sambic Tanssikoulu
16.00–17.00 Sambic-kulkuetansseja
Sambic Parade Dances
Kaisaniemen puisto | Kaisaniemi Park
Sambic Tanssikoulu

ERIARVOISUUS | INEQUALITY
PAKOLAISUUS | REFUGEES

19.00–19.45 Sámi literature travels to Latin
America (FIN/MEX)
Kulttuuria kaikille
Esityskieli englanti, ei tulkkausta

RAUHANTYÖ | PEACE WORK
POHJOISMAINEN ULOTTUVUUS
NORDIC DIMENSION

Vapaa pääsy!
globaalista oikeudenmukaisuudesta.
Free entrance!
Tule kuulolle ja osallistu Twitterissä!

20.15–21.00 Mambe & Danochilango
(COL/DEN/MEX)
Kepa
Kepa talks
-ohjelmanumerot
tässä lehdessä
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KINO CAISA

MINTTU SAARNI

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

TAIGA-LAVA | TAIGA STAGE

MAX OCAMPO

SAVANNI-LAVA | SAVANNAH STAGE

OHJELMA-AIKATAULU | PROGRAMME

#kepatalks
kepa.fi/kepatalks

Ohjelmamuutokset mahdollisia | Programme changes may appear

M.A.K.U. Soundsystem s. 9
Ohjelmamuutokset mahdollisia | Programme changes may appear

Viitasen Piia s. 15
5

SUNNUNTAI | SUNDAY 28.5.2017

KAISANIEMEN PUISTO | KAISANIEMI PARK
Juontajat | Hosts: Renaz Ebrahimi & Njassa
11.00–11.45 Dalindèo
Kepa
12.30–13.15 Irina
Kepa
14.00–15.00 Afenginn (DEN)
Kepa

TAIGA-LAVA | TAIGA STAGE
KANSALLISTEATTERIN LAVAKLUBI
FINNISH NATIONAL THEATRE CLUB SCENE
Juontajat | Hosts: Anna Cadia & Olli Seuri

KULTTUURIKESKUS CAISA
CULTURE CENTER CAISA
Juontaja | Host: Anna Dantchev

12.00–12.45 Kepa Talks: Varoitus! 		
Kansalaisyhteiskunta pulassa
Kepa

11.00–12.00 Dokumentti | Documentary:
Murha Meksikossa
A Mexican Murder Story
Yle
Kieli: Suomi, espanja, tekstitys
englanniksi | Language: Finnish,
Spanish, subtitles in English

12.50–13.20 Kepa Talks: Miltä maailma näyttäisi
ilman järjestöjen työtä?
Kepa

16.00–17.00 Aláfia (BRA)
Kepa
18.00–19.00 Gaby Moreno (GUA/USA)
Kepa

MEKONG-LAVA | MEKONG STAGE
RAUTATIENTORI | RAILWAY SQUARE
Juontajat | Hosts: Susanna Karvinen & Tino Singh
11.00–11.45 Tuuletar
Kepa
12.00–12.50 Digiboom vai digidoom – miten
lapset ja nuoret pärjäävät
verkossa?
Digiboom: Pelastakaa Lapset & Telia
13.00–13.40 Why don't you ask us? Refugees
and media (AFG/IRQ/SOM)
Vikes
Esityskieli englanti, ei tulkkausta
13.50–14.30 Panel discussion: European visions
for the social and solidarity
economy (FIN/EST/ITA)
Pro Ethical Trade Finland & Kehys
Esityskieli englanti, ei tulkkausta

KINO CAISA

13.30–14.15 EU, kansalaisjärjestöt ja yritysten
yhteiskuntavastuu
Euroopan unioni
14.20–14.40 Artist interview: Gaby Moreno
(GUA/USA)
Kepa
Esityskieli englanti, ei tulkkausta
14.50–15.20 Maailman Kuvalehti interview:
Colombia’s Generation of Peace
(COL)
Maailman Kuvalehti
Esityskielet suomi ja espanja
15.30–16.30 Onko rauhalla toivoa Kolumbiassa?
(FIN/COL)
Suomen Lähetysseura
16.40–17.10 Shit happens – Kenellä on
oikeus käymälään?
Käymäläseura Huussi

AMAZON-LAVA | AMAZON STAGE

12.00–13.00 Access to justice in the murder
cases of Jaakkola and Cariño
(FIN/MEX)
Siemenpuu
Esityskieli englanti, ei tulkkausta

15.00–15.30 Interview with film director
Dani Kouyaté (BUR)
Nordic Culture Point
Esityskieli englanti, ei tulkkausta
16.00–17.45 Dokumentti | Documentary: When
Two Worlds Collide (GBR/PER/USA)
Cinemaissi & Kesäyliopisto
Kieli: Espanja, tekstitys englanniksi
Language: Spanish, subtitles
in English
17.45–18.15 Kansalaisyhteiskunta ja poliittiset
ideologiat
Kesäyliopisto

17.15–17.45 Pakolaisten ääni kuuluviin
maahanmuuttopolitiikassa
Suomi-Somalia Seura

Maailma kylässä
-festivaalin järjestää

16.10–16.50 Kepa Talks: The struggling civil
society of Nicaragua and the world
(FIN/NCA/TAN)
Kepa
Esityskieli englanti, ei tulkkausta
17.00–17.40 Suomalaisen selluteollisuuden
vaikutukset Uruguayssa (FIN/URU)
Siemenpuu – kansalaisliikkeiden
yhteistyösäätiö
18.15–19.00 Paco Rentería (MEX)
Meksikon suurlähetystö

18.30–19.00 Demokratian dinosaurus vs.
aktiivihipsteri -battle
Moniheli

LA 11–21
SU 11–19
Vapaa pääsy!

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

Kepa talks
-ohjelmanumerot
tässä lehdessä

12.00–12.15 Piirtämällä näkyväksi – turvapaikanhakijoiden sarjakuvia
Maailman sarjakuvat

11.00–18.00 Koiramäen kartanon alpakat
Kepa

12.15–12.30 Janne Käpylehto: Aurinkoenergiaa
kaikille
Into Kustannus

12.00–12.45 Lastenmusiikkia ja tansseja
Brasiliasta
Kolibri

13.10–13.30 Sami Tallberg: Villi cityvegaani
Into Kustannus
13.30–14.00 Panaman paperit – veronkiertoa
paljastanut tietomurto
Into Kustannus
14.00–14.30 Paavo Löppönen:
Vapauden markkinat
Vastapaino
14.30–15.00 Kepa Talks: Rauhaa rakentamassa
– kansalaisjärjestöt haurailla
alueilla (FIN/SOM)
Kepa

12.00–15.00 Lasten Itämeri -työpaja
Pinskut

13.00–13.20 Lukuhetket lapsille eri kielillä
Moniheli
14.00–14.45 Mies ja kolme tytärtä
– musiikkitanssitarina Guineasta
Kepa
15.15–15.45 Musiikkia Meksikosta
– Paco Rentería (MEX)
Kepa
15.45–17.00 Työpaja: Miten Suomi soi?
Kulttuuriosuuskunta Uulu
16.00–16.20 Lukuhetket lapsille eri kielillä
Moniheli
17.00–17.30 Lastenkonsertti: Afenginn (DEN)
Kepa
18.00–18.20 Lukuhetket lapsille eri kielillä
Moniheli

TEEMAT | THEMES
KANSALAISYHTEISKUNTA | CIVIL SOCIETY
LATINALAINEN AMERIKKA
LATIN AMERICA

16.00–16.30 Kirjailijoiden sananvapauspaneeli
– keskustelemassa Katja Kettu,
Panu Rajala ja Tuomas Muraja
WSOY

DEMOKRATIA | DEMOCRACY
KESTÄVÄ TALOUS
SUSTAINABLE ECONOMY
ILMASTO & YMPÄRISTÖ
CLIMATE & ENVIRONMENT
AGENDA 2030
KÖYHYYS | POVERTY
IHMISOIKEUDET | HUMAN RIGHTS

16.45–17.15 Paneelikeskustelu: Hyvät ja huonot
pakolaiset
Häiriköt päämaja

FESTIVAALIALUE | FESTIVAL SITE
11.00–19.00 Katutaidepiste | Street Art Area
Kansallisteatterin takana
Behind the Finnish National Theatre
Kepa
11.00–19.00 Story Sharing Universum
– tarinoita eri kulttuurien arjesta
– stories from different cultures
Mahdollisuuksien tori -teltta
Market of Possibilities
Universum
11.00–19.00 Järjestö 100 -valokuvanäyttely
Järjestö 100 Photography Exhibit
Mahdollisuuksien tori -teltta
Market of Possibilities
Kepa, Soste & Allianssi
11.00–19.00 Piirtämällä näkyväksi 		
-sarjakuvanäyttely
Illustrating Me comics exhibition
Maailman kirjat -teltta, Rautatientori
World Books tent, Railway Square
Maailman sarjakuvat & Hei Helsinki
11.00–19.00 Wall of Hope
Installaatio | Installation
Läntinen Teatterikuja
Amnesty International
11.00–19.00 Unattainable Maps (ECU/PER)
Installaatio | Installation
Kaisaniemen puisto | Kaisaniemi Park
Catalysti
11.00–19.00 Arca Melodium (CAN/COL/POL)
Installaatio | Installation
Kaisaniemen puisto | Kaisaniemi Park
Catalysti
11.45–18.00 Fiesta Latina Terrace
DJ Lucho & DJ GoodBlood
Ravintola-alue, Kaisaniemen puisto
Restaurant Area, Kaisaniemi Park
Kepa
12.00–19.00 Mieletöntä valoa – Kyläradio
Epic Light – Village Radio
Sosped & Radio Valo
15.00–16.00 Puistojooga | Yoga in the Park
Kaisaniemen puisto | Kaisaniemi Park
Joogakoulu Shanti

ERIARVOISUUS | INEQUALITY
PAKOLAISUUS | REFUGEES
RAUHANTYÖ | PEACE WORK

17.15–17.45 Paneelikeskustelu: Palestiina ja
ihmisoikeudet
ICAHD Finland

POHJOISMAINEN ULOTTUVUUS
NORDIC DIMENSION

17.45–18.00 Pekka Peltola: Botswana
– Afrikan timantti
Into Kustannus

#kepatalks
kepa.fi/kepatalks

Gaby Moreno s. 16
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KAISANIEMEN PUISTO | KAISANIEMI PARK
Juontaja | Host: Mika Ojala

16.30–16.45 Vappu Taipale: Vanha ja vireä
– Isoäitikirja
Into Kustannus

17.50–18.20 Ratkaise pakolaiskriisi!
Changemaker-verkosto

GABY MORENO

15.10–15.50 Orquesta Tri Cohiba (FIN/CUB)
Suomi-Kuuba-seura

RAUTATIENTORI | RAILWAY SQUARE
Juontaja | Host: Timo Kalevi Forss

12.30–13.10 Elämäni vegaanina
– urheilija ja lääkäri kertovat
Into Kustannus

13.30–15.00 Elokuva | Film: Medan vi lever (SWE)
Walhalla
Kieli: Ruotsi, tekstitys englanniksi
Language: Swedish, subtitles
in English

TENAVA-TIMBUKTU | KIDS’ CORNER

Ohjelmamuutokset mahdollisia | Programme changes may appear

#maailmakylässä
#worldvillagefestival
EDU PIMENTA

SAVANNI-LAVA | SAVANNAH STAGE

OHJELMA-AIKATAULU | PROGRAMME

Ohjelmamuutokset mahdollisia | Programme changes may appear

Aláfia s. 18
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SUOMEN SUURIN
MUSIIKKILEHTI.
www.soundi.fi
@soundilehti

@soundilehti

@soundilehti

Teksti | Text: Kiira Koskela

MAX OCAMPO

MUSIIKKI LAUANTAI | MUSIC SATURDAY

M.A.K.U. Soundsystem (COL/USA)
haluaa tuoda erilaiset ihmiset yhteen
FUNK / AFROBEAT

From The Bed and Other Stories

Astrid
Swan

LA 14.00 Savanni-lava | Kolumbialaisten
lyömäsoitinten rytmejä, länsiafrikkalaista
groovea, 1990-luvun klubisoundia ja kaiken
kruunaavia jazz-torvia. M.A.K.U. Soundsystemin musiikissa kuuluvat bändin maahanmuuttajajäsenten kokemukset ja taustat, joista he
ammentavat luodessaan uutta.
Neljännellä albumillaan Mezclalla yhtye
tarjoilee myös pohdittavaa: miksi pieni osa
ihmisistä omistaa siemenet, joiden pitäisi olla
kaikkien jaettavana?
”Mielestäni suurin globaali kehityshaaste
on se, että rikkain prosentti ihmisistä hallitsee
valtavaa omaisuutta, valtapaikkoja ja luonnonvaroja”, sanoo bändin jäsen Robert Stringer.
Nykyisen kotikaupunkinsa New Yorkin lisäksi yhtye on esiintynyt ympäri Yhdysvaltoja
ja muun muassa Tanskan Roskilde Festivalilla.
Bändi toivoo, että se voi musiikillaan edistää ihmisten rauhallista rinnakkaiseloa. Keikoilla erilaiset ihmiset kohtaavat ja jakavat saman tilan edes parin tunnin ajan, huomauttaa
rumpali Andres Jimenez.
”Jos lakimies, rakennustyöläinen, sairaanhoitaja, insinööri, maanviljelijä, lääkäri ja kokki työskentelevät tietoisesti tehdäkseen maailmasta paremman paikan, olemme oikealla
raiteella”, Jimenez uskoo.
Bändin jäsenten mielestä ihmisten tärkein
voimavara on koulutus. Sen avulla yhteiskun-

la 9.9. klo 19

29 / 22,50 / 10 €
Astrid Swan yhtyeineen
Tekla Vály – videotaide
Jere Mönkkönen – valot
Yat Cheung – puvut

09 310 12000 & lippu.fi savoyteatteri.fi |

ta voi muuttua. On vaarallista, jos ihmisiä ei
päästetä tiedon äärelle, sanoo puhallinsoittaja Isaish Richardson Jr.
”Historiaa ja ympäröivää maailmaa on ymmärrettävä. Tieto on valtaa, ja tämän ymmärtäminen on valtaa”, hän toteaa.
”Yhteiskunta ei ole toimiva, jos ihmisiä aivopestään valeuutisilla. Ihmisillä on oltava
rahaa, vapaa-aikaa ja pääsy ulos omasta kuplastaan, jotta he voivat nähdä isomman kuvan”, Stringer sanoo.

SAT 14.00 Savannah Stage | The music of
M.A.K.U. Soundsystem’s carries within the
immigrant experiences and backgrounds of
the group’s members. Colombian percussion,
West African groove, 1990s club sounds and
jazz horns combine to form something that is
entirely new.
The group is currently based in New York,
while their tours have taken them around the
US and beyond, including Roskilde Festival
in Denmark. This year they will bring their raw
energy and rhythms to Finland to make World
Village Festival dance. Their fourth album Mezcla also offers food for thought: Why do the few
own the seeds that should be shared by the
many?

Siirtolaisten
kohtelu kiristyi
Yhdysvalloissa
• Yhdysvalloissa presidentti Donald
Trumpin hallinto on alkuvuoden aikana
koventanut otteitaan siirtolaisia kohtaan.
Trump on muun muassa ilmoittanut
rakennuttavansa Meksikon ja Yhdysvaltojen välille muurin estämään luvatonta
maahantuloa.
• Maaliskuussa Yhdysvallat kielsi presidentin asetuksella maahantulon kuuden
muslimienemmistöisen maan kansalaisilta väliaikaisesti. Asetus on haastettu
oikeudessa.
• Luvattomasti Yhdysvalloissa oleskelevia siirtolaisia on pidätetty aiempaa
laajemmissa ratsioissa. Ratsioita on
suunnattu myös siirtolaisiin, joilla ei ole
rikostaustaa.
• Myös esimerkiksi työviisumien saannille
on suunniteltu rajoituksia.

Tuottaja | Producer: Kepa
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Teksti | Text: Johanna Virmavirta

Che Sudaka (ARG/COL/ESP)
DARÍO VÁZQUEZ | WARNER MUSIC SPAIN

CUMBIA / SKA

Fuel Fandangon (ESP) musiikissa sykkii flamenco
ELECTRO / POP / FLAMENCO

La 20.00 Savanni-lava | Espanjalainen Fuel
Fandango valloittaa indie-tyylisellä koneiden
ja flamencon yhteispelillä, joka villiintyy paikoin tanssijalat liikuttavaan elektrosoundiin
ja tuo hetkittäin tunnelmia discon, popin ja
rockin maailmoista.

Moninaiset vaikutteet
Florence and the Machinea tuottaneen Duncan Millsin sekä supertähti Jamie Culluminkin
kanssa yhteistyötä tehneen Fuel Fandangon
muodostavat laulaja Nita ja tuottaja Ale Acosta.
“Nitalla on flamenco-tausta, ja itselläni taas
historia DJ:nä. Nuorempana kuuntelin paljon
rockia ja elektronista musiikkia, kuten Nirvanaa ja Chemical Brothersia. Flamenco on aina
ollut lähellä meitä, ja muun muassa Paco De
Lucia on kulunut levylautasella. Nitalle Aretha
Franklinin kaltaiset artistit olivat osa lapsuuden äänimaisemaa”, Ale Acosta kertoo bändin
musiikillisesta mosaiikista.
Ale sanookin Fuel Fandangon olevan modernin sointinsa kanssa kotonaan genressä
kuin genressä pysytellen kuitenkin vaihtoehtotyylien puolella.
“Espanjalaiset mainstream-radioasemat
soittavat enimmäkseen latinorytmejä, reggae-
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tonia ja sen sellaista. Toisaalta myös rock, pop
ja indie keräävät isoja yleisöjä, ja espanjalaiset bändit kiertävät ympäri maailmaa.”

“Tuomme auringon
mukanamme!”
Lyriikoissaan Fuel Fandango sekoittelee englantia ja espanjaa. Vaikka niissä ei poliittisia
kannanottoja juuri kuullakaan, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ei ole kaksikolle vierasta.
“Vaikka emme musiikkimme kautta sinänsä ole poliittisia, kannatamme vuoden 2011
mielenosoituksista syntyneen M-15-liikkeen
ajamia demokraattisia arvoja ja korruption
vastaista taistelua”, Acosta kertoo.
Viimeisimmän Aurora-pitkäsoiton jälkeen
Fuel Fandango on keskittynyt keikkailuun
muun muassa Euroopassa. Duo on ehtinyt
käymään Helsingissäkin jo kerran, ja odottaa
nyt innolla paluutaan kaupunkiin.
“Esiinnyimme pari vuotta sitten ulkoilmakonsertissa ja päivä oli aivan upea, aurinko
paistoi ja yleisöä oli paljon. Monet sanoivat,
että toimme auringon mukanamme Espanjasta. Aiomme tehdä sen nyt uudestaan!”

SAT 20.00 Savannah Stage | The Spanish
duo Fuel Fandango bring their explosive combination of flamenco-infused rhythms and
electropop to the Saturday evening of World
Village Festival.
Fuel Fandango was formed in 2009 by
producer and DJ Ale Acosta and singer Nita,
whose background is in flamenco and copla
songs. Together, the twosome has created an
original mixture of pop and flamenco music
based on their Spanish heritage, with echoes
of old Europe permeating their songs. Aurora,
their latest album, features influences picked
up from a variety of locales –afrobeat, Asian
cultures and Latin American folk tradition.
Fuel Fandango enjoys great popularity
in their native Spain, and their fan base has
grown to span all of Europe. The duo’s collaborators include people like Jamie Cullum
and Duncan Mills, whose producing credits
include work with Florence and the Machine.
Aurora was produced by Steve Dub, who is
known for his work with acts like The Chemical Brothers, New Order and The Prodigy.
Tuottaja | Producer: Kepa

Teksti | Text: Kiira Koskela

saapuneiden siirtolaisten perustama Che Sudaka on esiintynyt vuosien aikana neljässäkymmenessä maassa.
Energisistä esiintymisistään tunnetun kokoonpanon yhdistelmä kolumbialaista kansanmusiikkia cumbiaa, skata ja punkia takaa juhlan,
jossa solidaarisuutta osoitetaan yhdessä tanssimalla ja unelmoimalla.
”Globaali oikeudenmukaisuus tarkoittaa yhtäläisiä mahdollisuuksia ja vapaata liikkuvuutta
kaikille hyväntahtoisille ihmisille riippumatta siitä,
missä he ovat syntyneet tai kasvaneet”, Fernández toteaa.

OSCAR PERALES OYEME

MUSIIKKI LAUANTAI | MUSIC SATURDAY

LA 14.30 artistihaastattelu, Taiga-lava
LA 18.00 konsertti, Savanni-lava | Vuonna
2002 perustettu Che Sudaka haluaa herättää
yhteiskunnallista keskustelua musiikin avulla.
Lyriikoissaan vallalla olevia rakenteita kritisoiva
bändi on poiminut vaikutteita niin eteläamerikkalaisesta populaarikulttuurista kuin The
Clashin ja Mano Negran kaltaisilta yhtyeiltä.

”

”Suurin globaali haaste ihmiskunnalle on lopettaa pakonomainen kuluttaminen. Kun näin tapahtuu, maailmasta tulee oikeudenmukaisempi
kuin itsestään”, sanoo bändin toinen laulaja Leo
Fernández.
Argentiinasta ja Kolumbiasta kotoisin olevat
muusikot puolustavat ihmisten rauhallista rinnakkaiseloa. Alun perin Barcelonaan laittomasti

SAT 14.30, artist interview, Taiga Stage
SAT 18.00 concert, Savannah Stage
Che Sudaka have been using music to talk
about society since 2002. The band’s lyrics
comment on and criticise prevailing power
structures and their music contains influences
from South American popular culture and acts
like The Clash and Mano Negra.
The group’s members originated as illegal
immigrants to Barcelona, and in the years since
then they have toured forty countries.
”Global justice means equality of opportunities and free movement for all human beings
of good will, no matter where they have been
born or grown up,” says the band’s other singer
Leo Fernández.
Tuottaja | Producer: Kepa

Kansan Uutiset
tarjoaa näkökulmia
joita ei muista
lehdistä saa.”
Li Andersson
Vasemmistoliiton
puheenjohtaja

Kestotilaus 12 kk / 156 €

Kansan Uutiset ilmestyy kerran viikossa
OPISKELIJOILLE JA VASEMMISTONUORTEN JÄSENILLE
HINNASTA POIS -50%
Katso kaikki tilausvaihtoehdot www.kansanuutiset.fi/tilaajapalvelu
tilaukset@kansanuutiset.fi | 09 7596 0208
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Anna Puu
uskoo arjen
hyviin tekoihin

Valitse toivo!

LA 12.30 konsertti, Savanni-lava
LA 14.10 artistihaastattelu, Taiga-lava
Laulaja-lauluntekijä Anna Puu on useiden radiohittien tehtailija ja Emma-palkittu muusikko kotimaan huipulta.
Annan esikoisalbumi julkaistiin vuonna 2009. Levy nousi saman tien
virallisen albumilistan kärkeen ja myi tuplaplatinaa, minkä jälkeen hän
onkin pysytellyt suomalaismuusikoiden kärkikastissa. Vuoden naissolistiksi Emma Gaalassa kahdesti valitun artistin hitteihin lukeutuvat muun
muassa Säännöt rakkaudelle, Ota minut tällaisena kuin oon ja Matkalla.
Unicef Live -ohjelmassakin esiintynyt muusikko on kertonut hyväntekeväisyyden olevan lähellä hänen sydäntään erityisesti, kun kyse on lapsista.
Hän haluaa vaikuttaa oikeudenmukaisen maailman puolesta myös
omassa arjessaan.
”Uskon ja toivon, että hyvät teot saavat aikaan hyvää – ihan pienetkin
hyvät teot, kuten spontaani auttaminen arjessa”, hän sanoo.
Viime syksynä Anna nähtiin televisiossa Vain Elämää -ohjelman viidennellä tuotantokaudella, ja kuluneena keväänä hän on toiminut The
Voice of Finland -laulukilpailun yhtenä tähtivalmentajana. Hän odottaa jo
kesää ja festivaaleja.
”Sormet ristissä toivon lämmintä ja aurinkoista kesää, ihania festareita, pulahduksia järveen, mökillä laiskottelua ja sitä fiilistä, joka Suomessa
vallitsee vain kesäisin, kun ympärillä on iloisen näköisiä tyyppejä.”
SAT 12.30 concert, Savannah Stage
SAT 14.10 artist interview, Taiga Stage
Singer-songwriter Anna Puu, Emma Award winner and creator of numerous radio hits, represents the top of Finnish music.
Anna Puu’s debut album was released in 2009, reaching the top of the
Official Finnish Charts and certified double platinum status soon after.
Since then, she has been a fixture in Finnish music. Anna has been honoured twice with the Emma Award for the best female singer of the year
and her catalogue includes hits like Säännöt rakkaudelle, Ota minut tällaisena kuin oon and Matkalla.
Charitable causes, especially those related to children, are of great importance to the singer, who has also appeared in the TV show UNICEF
Live.
Anna appeared on the fifth season of Vain elämää show last autumn,
and this spring she participates in The Voice of Finland as a member of
the judge panel.
Anna Puu’s interview on Taiga Stage is in Finnish without translation.

VIIVI HUUSKA

POP

HIKINEN
ILTAPÄIVÄ
TUKE JA JUSA

Tuottaja | Producer: Kepa

Anna Puun
järjestötärpit festivaalille:
Amnesty International Suomen osasto
“Amnesty keskittyy kaikkiin ihmisoikeuksiin. Aion myös liittyä
johonkin lasten oikeuksia ajavaan järjestöön, kunhan löydän
’sen oikean’.”
HelsinkiMissio
“Halusin osallistua heidän yksinäisyydenvastaiseen kampanjaansa aikoinaan, ja olen siitä lähtien ollut lahjoittaja.”

JOKA ARKIPÄIVÄ 14-18
PKS 102,4Mhz TAMPERE 103,1Mhz TURKU 101,9Mhz JYVÄSKYLÄ 99,7Mhz OULU 105,4Mhz
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Tuo lisää toivoa maailmaan
Rautatientorin teltallamme
ja nauti samalla kupponen
kuumaa.

Calle Real (SWE)

MUSIIKKI LAUANTAI | MUSIC SATURDAY

Teksti | Text: Kiira Koskela

Tuokio-klubi: Viitasen Piia
– puhetta ja musiikkia kansalaisyhteiskunnasta

LA 16.00 Savanni-lava | Ruotsalainen timba-bändi Calle Real ottaa
yleisön haltuun modernilla otteellaan ja notkeilla lattarirytmeillään. Kaksitoistahenkinen kokoonpano teki kansainvälisen debyyttinsä vuonna
2003 Kuubassa, minkä jälkeen yhtye on keikkaillut ympäri maailmaa.
Salsasta kehittynyttä kuubalaista timba-musiikkia soittava Calle Real
esittää enimmäkseen omia sävellyksiään, ja bändi onkin onnistunut synnyttämään täysin omanlaisensa soundin. Yhtyeen ensimmäinen albumi
Con Fuerza (2006) oli Latin Grammy -ehdokkaana parhaaksi salsa-albumiksi.

INAKI MARCONI

TIMBA / SALSA

Teksti | Text: Kiira Koskela

FOLK / POP / AMERICANA

MINTTU SAARNI

MUSIIKKI LAUANTAI | MUSIC SATURDAY

LA 11.00 Mekong-lava | Folkin ja americanan värittämissä maisemissa
vaeltavan Viitasen Piian kappaleet huokuvat unenomaista tunnelmaa ja
kutsuvat kuulijan pysähtymään hetkeksi äärelleen.
Viisihenkinen Viitasen Piia sai alkunsa, kun yhtyeen keulahahmo Piia
Viitanen oli matkalla Nepalissa. Siellä syntyi nippu haparoivin sormin
kitaralla soitettuja lauluja ja perusta bändille. Matkalauluista kehittyi lopulta debyyttialbumi, joka keräsi runsaasti radiosoittoa ja vei yhtyeen
esiintymään klubeille ja festivaaleille eri puolille Suomea. Sittemmin yhtye on julkaissut kaksi studioalbumia, ollut Emma-palkintoehdokkaana
ja niittänyt viiden tähden arvioita kriitikoilta.
Opintokeskus Siviksen tuottamalla, eri festivaaleilla kiertävällä Tuokio-klubilla luodaan vuoropuhelua taiteilijoiden ja muiden tunnettujen
yhteiskuntavaikuttajien välille. Kulttuurisuunnittelija Oskari Mänttäri
haastattelee Viitasen Piiaa ja Kelan pääjohtajaa Elli Aaltosta kansalaisyhteiskunnasta ennen keikkaa.

SAT 16.00 Savannah Stage | Swedish timba group Calle Real’s modern
approach and Latin rhythms make for an experience that cannot be ignored. The group of 12 made their international debut in 2003 Cuba, after
which the band has toured around the globe.
Calle Real’s music is Cuban timba, a descendant of salsa, and their
songs mainly of their own creation. Through their work, the band has created a truly original sound that has garnered fans around the world. Their first
album, Con Fuerza (2006), was nominated for the Latin Grammy Award for
Best Salsa Album.
Tuottaja | Producer: Kepa

Maailman rytmit kohtaavat timbassa
• Kuubalaisessa timba-musiikissa yhdistyy vaikutteita muun
muassa salsasta, amerikkalaisesta funkista ja R&B:stä sekä
afrokuubalaisesta kansanmusiikista.
• Timba on tanssimusiikkia, joka kehittyi 1980-luvulla ja nousi
kukoistukseen seuraavalla vuosikymmenellä.
• Modernissa timbassa on vaikutteita myös esimerkiksi räpista.

SAT 11.00 Mekong Stage | Their travels through folk and Americana
have made Viitasen Piia one of the past few years’ most celebrated Finnish
groups. The band’s dreamlike songs ask the listener to stop for a moment.
Tuokio-klubi is about creating dialogues between artists and society’s
other influencers. The band’s performance is preceded by Arts Coordinator Oskari Mänttäri’s interview with Viitasen Piia and Kela’s Director
General Elli Aaltonen on the topic of civil society.
The interview is held in Finnish, no translation.
Tuottaja | Producer: Opintokeskus Sivis

Son Del Salón (CUB/FRA)
SALSA / SON CUBANO

SAT 17.00 Mekong Stage | Son Del Salón
takes listeners on a trip through the kaleidoscopic streets and clubs of Havana. A veteran
of three albums and hundreds of performances, the band wishes to build a bridge between
traditional Cuban music and modern pop. In
2016, Son Del Salón won the award for best
new group at Tempo Latino, Europe’s largest
Latin music festival.

A PELLETIER

LA 17.00 Mekong-lava | Son Del Salón kuljettaa kuulijansa Havannan värikkäiden katujen ja liveklubien tunnelmiin. Kolme albumia
julkaissut ja satoja keikkoja tehnyt bändi haluaa rakentaa siltaa perinteisen kuubalaisen
musiikin ja modernin popin välille. Yhtye palkittiin vuoden 2016 parhaana uutena bändinä
Euroopan suurimmalla latinalaisen musiikin
Tempo Latino Festivalilla.

MATHIAS VEJERSLEV

Tuottaja | Producer: Kepa

Mambe & Danochilango

Ajattelevien
maailmankansalaisten
lehti

(COL/DEN/MEX)

KUDURO / DANCEHALL / HIPHOP / CUMBIA / ETHNIC-BASS

LA 20.15 Mekong-lava | DJ-tuottajan ja MC:n
muodostaman duon musiikki kurkottaa halki
genrerajojen aina afrikkalaisesta kudurosta
dancehalliin, hiphopiin ja cumbiaan.
Itse kaksikko kutsuu musiikkiaan termillä
”ethnic-bass”. Mambe & Danochilango työstää
parhaillaan uutta albumia, joka ilmestyy vielä
tämän vuoden aikana.

14
14

SAT 20.15 Mekong Stage | The sounds of this
DJ/MC pairing reach across genre lines, from
African kuduro to dancehall, hip-hop and cumbia. Mambe & Danochilango have termed their
mixture ‘ethnic-bass’.
Originally from Colombia and Mexico, the
duo now calls Denmark home. Today, their music bears some Scandinavian influences in its
acoustic/electronic compositions. Mambe &
Danochilango are currently working on a new
album, due to be released this year.
Tuottaja | Producer: Kepa

#maailmakylässä

Tee tilaus: maailmankuvalehti.fi/tarjous

Rakkaudesta muuttuvaan maailmaan

Tilaa
lehti!

MUSIIKKI SUNNUNTAI | MUSIC SUNDAY

MUSIIKKI SUNNUNTAI | MUSIC SUNDAY

Teksti | Text: Anni Valtonen
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Kiira Koskela

Irina
POP / ROCK

SU 12.30 Savanni-lava | Ajassa olevat lyriikat, omaleimainen poljento ja pysäyttävät
balladit ovat nostaneet Irinan yhdeksi kotimaisen poprockin kiintotähdistä. Seitsemännen
studioalbuminsa keväällä julkaissut artisti tunnetaan lukuisista radiohiteistään ja vahvasta
tulkinnastaan.
Irinan monipuolinen ja energinen tuotanto
on täynnä tarttuvia popkappaleita, ja artistin albumit ovatkin myyneet platinaa toinen toisensa
jälkeen.
Emma-palkittu Irina nähdään kevään Vain
elämää -kaudella, joka kuvattiin tammikuussa
Espanjassa.

Tuottaja | Producer: Kepa

MIIKKA PIRINEN

Lue juttu
Maailman Kuvalehden
numerosta 3/2017!

LARS JOHSON

Vain elämää
-sarjan tähti
ilmaiskonsertissa!
GABY MORENO

Gaby Moreno (GUA/USA)
murtaa ennakkoluuloja

SUN 12.30 Savannah Stage | Irina has been
carried to the top of Finnish pop rock by her
timely lyrics, original rhythm and mesmerising
ballads. The artist is known for a number of hits
and powerful performances, and her seventh
album was released this spring.
Irina’s catalogue is varied, dynamic and filled
with catchy pop tunes, and her albums have
sold platinum one after another.
The Emma Award winner can also be seen
on this spring’s season of Vain elämää, shot in
Spain in January.

BLUES / FOLK / JAZZ / RHYTHM AND BLUES

SU 14.20 artistihaastattelu, Taiga-lava
SU 18.00 konsertti, Savanni-lava
Bluesia, jazzia, folkia ja rhythm and bluesia yhdistelevä laulaja-lauluntekijä Gaby Moreno on
yksi Maailma kylässä -festivaalin pääesiintyjistä. Hän toivoo, että konsertti rikkoisi raja-aitoja
ja stereotypioita.
”Latinomusiikki on paljon muutakin kuin salsaa ja merengueä”, hän kiteyttää.
Suomen visiitti on muusikolle jo toinen: hän
konsertoi Helsingissä Savoy-teatterissa sen
jälkeen, kun oli saanut parhaan uuden artistin
palkinnon Las Vegasin Latin Grammy Awards
-gaalassa 2013.
”Hienoa palata Suomeen. Tykkään paljon
eurooppalaisesta yleisöstä. Se on niin avoin ja
vastaanottavainen.”
Rakkain yleisö on kuitenkin laulajattaren
kotimaassa Guatemalassa, josta hän 19-vuotiaana lähti kohti Los Angelesia, taskussaan levy-yhtiö Warner Brothersin sopimus.
”Lomamatkalla Yhdysvalloissa 14-vuotiaana hurahdin jazziin, bluesiin ja souliin. Ihailin
erityisesti Ella Fitzgeraldia, Nina Simonea ja
Aretha Franklinia. Odotin hetkeä, jolloin koulu
olisi käyty ja pääsisin opiskelemaan musiikkia
Yhdysvaltoihin.”
Guatemalassa käytiin veristä sisällissotaa
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vuosina 1954–1996. Raaimmat vuodet osuivat
Morenon varhaislapsuuteen 1980-luvun alkupuolelle, mutta sota ei vaikuttanut kaupunkilaisperheen elämään millään tavalla.
”Sota käytiin vuorilla ja maaseudulla. Vanhempani elivät aivan normaalia elämää”, laulaja
kertoo.
Moreno on hyvin ylpeä guatemalalaisuudestaan.
”Guatemala on äärimmäisen kaunis, monikielinen ja -etninen maa. Ihmiset ovat lempeitä,
työteliäitä ja optimistisia.”
”Meidän murheemme on ollut maan politiikka ja miten sitä on hoidettu. Korruptio on ajanut
maan ahtaalle. Siitä huolimatta ihmiset pitävät
yllä toivoa.”
Yhdysvallat on ollut Morenon kotimaa vuosituhannen vaihteesta lähtien. Laulajan onnekkaita osumia sisältävä tarina luvatussa maassa
kuulostaa varsin toisenlaiselta kuin monen
muun väliamerikkalaisen siirtolaisen.
Presidentti Donald Trumpin siirtolaispolitiikka hirvittää laulajaa.
”Trumpin meiningin seuraamisesta tulee
karmea olo, ihan kuin katsoisi jatkuvasti kahden junan rajua törmäämistä. Epätodellisten
tapahtumien keskellä tunnen itseni välillä voimattomaksi, mutta samalla tiedän, että taide on

luotettavin kumppanini. Sen avulla voin tuoda
ihmisille toivoa, myötätuntoa, rakkautta ja valoa”, Moreno sanoo.
Hän osallistuu myös mielenosoituksiin ja sosiaalisen median keskusteluihin, mutta joutuu
varomaan virallisia julkisia kannanottoja.
”Minullahan ei ole Yhdysvaltojen kansalaisuutta – Green Card kuitenkin”, hän hymähtää.
SUN 14.20 Artist interview, Taiga Stage
SUN 18.00 Concert, Savannah Stage
Singer-songwriter Gaby Moreno draws from
the musical tradition of her native Guatemala
and fuses it with jazz, folk and blues. Moreno
was recognised as the Best New Artist by the
Latin Grammy Awards and her latest album
Ilusión, released this spring, was nominated as
the year’s best Latin pop album. Songs written
by her have also been nominated for both Latin
Grammy and Emmy awards.
On Ilusión, Moreno returns to the early
stages of her career, when she was a fresh immigrant and only getting her start as an artist.
The song Fronteras in particular reaches out to
those who have immigrated to another country
and left everything they knew to chase their
dreams.
Tuottaja | Producer: Kepa

Dalindèo
JAZZ / SOUL / FUNK

SU 11.00 Savanni-lava | Viime vuonna neljännen albuminsa Slavic
Soulsin julkaissut Dalindèo kuuluu kiistatta suomalaisen jazzin ykkösnimiin. Albumi jatkaa helsinkiläissekstetin ajatonta ja ainutlaatuista
linjaa, jossa kuuluu vaikutteita laajalta skaalalta aina Duke Ellingtonin
swing-jazzista souliin, tangoon, countryyn ja funkiin.
Emma-palkittu Dalindèo on kasvattanut itselleen maineen energisenä live-esiintyjänä. Kitaristi-säveltäjä Valtteri Laurell Pöyhösen johtama
kokoonpano on keikkaillut paitsi kotimaan suurimpiin kuuluvilla festivaaleilla, myös ympäri Euroopan.

SUN 11.00 Savannah Stage | Dalindèo released their fourth album
Slavic Souls and are, without a doubt, among the finest Finnish jazz
has to offer. The album is a continuation of the timeless and unique
style of the Helsinki-based sextet, featuring influences from Duke Ellington’s swing jazz all the way to soul, tango, country and funk.
The Emma Award-winning group has earned a reputation for vigorous live performances. Led by guitarist-composer Valtteri Laurell Pöyhönen, Dalindèo has toured around Europe and performed at some of
the biggest Finnish festivals.
Tuottaja | Producer: Kepa
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Aláfia (BRA) taistelee rasismia vastaan
FUNK / POP / AFRO

SU 16.00 Savanni-lava | Aláfia syntyi São Paulossa, Eduardo Brechón olohuoneessa, jonne
hänen taiteilija-, runoilija- ja muusikkoystäviensä oli tapana säännöllisesti kokoontua viettämään aikaa ja tekemään taidetta.
“Aláfia oli alun perin esitys, jonka teimme
kertaluontoisesti näiden ystävien kanssa.
Show’n jälkeen päätimme jatkaa, ja niin Aláfia
sai alkunsa. Soitimme ympäri São Pauloa pienissä paikoissa, ja usein musiikkimme syntyi
lavalla siinä hetkessä improvisoiden”, ryhmän
musiikillisena johtajana toimiva Eduardo kertoo.

Afro-brasilialainen
kulttuuri elää arjessa

EDU PIMENTA

Kymmenhenkisen bändin soinnissa tärkeässä
roolissa ovat afro-brasilialaiset vaikutteet ja perinteiset rytmit. Nämä yhdistyvät elektroniseen
sointiin, funkiin, räppiin ja hiphopiin.
“Brasilia on kaikista Latinalaisen Amerikan
maista mustin, orjakauppa toi juuri Brasiliaan
eniten orjia. Siksi Brasiliassa niin musiikilla

kuin kulttuurillakin on vahvat juuret Afrikassa.
Afro-brasilialaiset traditiot ja musiikki ovat arkipäivää, elävää kulttuuria”, Eduardo toteaa.
Juuri orjakauppa ja maan historia siirtomaana ovat rakentaneet puitteet myös nykyiselle
epätasa-arvolle, joka on Aláfian musiikin tekemisen näyttämönä toimivan megakaupunki
São Paulon yksi suurimmista nykyhetken haasteista.
“Edellisellä albumillamme São Paulo oli
voimakkaasti läsnä. Rakastamme kaupunkia,
mutta sitä rakkautta on vaikea kuvailla; se on
ristiriitaista ja vaikeaa. São Paulo ei ole helppo
paikka. Rikkaiden ja köyhien välillä ei ole vain
kuilua, vaan ammottava reikä.”

Kantavana teemana
rasismin vastustaminen
São Paulo on myös siirtolaisten kaupunki, jonne saapuu koko ajan uusia ihmisiä parempien
mahdollisuuksien perässä. Niin myös Aláfian
jäsenten juuret ovat ympäri Brasiliaa ja taustat
hyvin erilaiset. Rasismin vastustaminen on yksi

MUSIIKKI SUNNUNTAI | MUSIC SUNDAY

Teksti | Text: Johanna Virmavirta

SOEREN SOLKAE

MUSIIKKI SUNNUNTAI | MUSIC SUNDAY

Teksti | Text: Kiira Koskela

Afenginn (DEN)
FOLK / WORLD MUSIC

SU 14.00 Savanni-lava | Pohjoismaista ja
balkanilaista folkia klassisen musiikin perinteisiin sekoittava Afenginn on saavuttanut
vankan jalansijan niin Euroopan kuin Pohjois-Amerikan folk- ja rock-festivaaleilla. Lukuisia arvostettuja musiikkialan palkintoja
kotimaassaan Tanskassa kahminut yhtye on
ehtinyt julkaista kuusi albumia, joista tuorein
levy Opus on epäilemättä bändin kunnianhimoisin tuotos.
Sävellysten takana on yhtyeen suomenruotsalainen keulahahmo Kim Nyberg, joka toivoo
musiikin tarjoavan kuulijoille pitkäkestoista
nautintoa lyhyiden Facebook-videoiden ja
pikkuartikkelien aikakaudella. Muun muassa
ruotsalaista kansanmusiikkia, puolalaisen perinnetanssin rytmejä ja Kalevalan runomittaa
yhdistelevä Afenginn pitääkin kuulijat lujasti
otteessaan tarjoten samalla runsaasti pohdittavaa.

kantavia teemoja Aláfian musiikissa.
“Selviytyminen ja taistelu ovat osa afro-brasilialaista kulttuuria, ja on myös meidän musiikkimme kantava teema. Rasismi syntyy vihasta
ja epätasa-arvosta, joita vastaan meidän tulee
käydä arkipäivässämme. Tekemällä nämä asiat
näkyväksi voidaan niitä myös purkaa. Meidän
tulee oppia hyväksymään erilaisuutta”, Eduardo pohtii.

SUN 16.00 Savannah Stage | Cultural boundaries fade as the ten members of Aláfia combine Brazilian pop influences, rap lyrics and
funk with the rhythms of the Candomblé religion. Through their lyrics, the group questions
prevailing structures and sparks dialogue between social classes.
Aláfia takes great pride in its roots, and their
highly danceable songs flirt with 1970s Carioca music as well as funk from Africa and North
America. Following the release of their third
album this spring, the group has taken their
message abroad through a tour of a number of
stages around Europe over the summer.

SUN 14.00 Savannah Stage | Afenginn’s mix
of Nordic and Balkan folk and classical music
traditions has earned the group a solid foothold on folk and rock festivals in both Europe
and North America. The group has earned a
number of prestigious awards in their native
Denmark, and their sixth album Opus is without a doubt their most ambitious work to date.
The person responsible for the band’s compositions is Finland-Swedish frontman Kim
Nyberg, who wants music to offer long-lasting
enjoyment in the era of Facebook videos and
bite-sized writing. The combination of Swedish folk music, Polish folk dance rhythms and
Kalevala metre does succeed in keeping listeners enthralled, while also offering plenty of
food for thought.
Tuottaja | Producer: Kepa

Afenginnin
lastenkonsertti

Tuottaja | Producer: Kepa

Tenava-Timbuktussa
SU 17.00

Tuuletar
VOCAL FOLK HOP

SU 11.00 Mekong-lava | Tuuletar vie suomalaista musiikkiperinnettä maailmalle tuoreella
otteella. Yhtyeen taiturimaiset laulajat luovat
pelkillä äänillään sointirikkaan maiseman, jossa iskevät beatbox-rytmit kohtaavat suomalaisen kansanperinteen ja globaalit vaikutteet.
Riemukas ja vangitseva Tuuletar kuvailee
itse musiikkiaan termillä ”vocal folk hop”. Yhtyeen moderni ja omaperäinen tyyli toi sille
Vuoden etnoalbumi -palkinnon alkuvuonna
järjestetyssä Emma Gaalassa.

Tuottaja | Producer: Kepa
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Kaikkiin
esityksiin
vapaa pääsy!

TUULETAR

SUN 11.00 Mekong Stage | Tuuletar takes a
novel approach to exporting Finnish musical
tradition. The band’s virtuoso singers use only
their voices to create a vivid sonic landscape,
where beatbox rhythms meet Finnish folk tradition and global influences.
Tuuletar has named its brand of cheery and
captivating music “vocal folk hop”. The band’s
modern and original style earned it an Emma
Award in the beginning of 2017.
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MUSIIKKI SUNNUNTAI | MUSIC SUNDAY

Teksti | Text: Kiira Koskela

LASTENOHJELMA | KIDS’ PROGRAMME

Koostanut | Collected by:
Kiira Koskela

Orquesta Tri Cohiba
SALSA / SON CUBANO / TIMBA

Paco Rentería (MEX)
FLAMENCO

SU 18.15 Mekong-lava | Meksikolaismuusikko Paco Rentería on paitsi virtuoosimainen kitaristi, myös säveltäjä ja sovittaja, jonka kynästä on
syntynyt yli 300 kappaletta. Seitsemänvuotiaana soittamisen aloittanut
Rentería hallitsee niin klassisen kuin rock- ja jazzkitaran, ja hän on kertonut innoittajikseen esimerkiksi Led Zeppelinin, Pink Floydin ja Santanan.
Tuottaja: Meksikon suurlähetystö

SUN 18.15 Mekong Stage | Mexican musician Paco Rentería is not only
a guitar virtuoso, but also a composer and arranger with over 300 songs
to his name. Rentería started took up music at seven years old and he
has since mastered classic, rock and jazz guitar, naming artists such as
Led Zeppelin, Pink Floyd and Carlos Santana as his inspirations.
Producer: Embassy of Mexico in Finland

- Auravalokuvaus ja tulkinta
- Selvänäköisiä lukemuksia
- Healing- eli energiahoitoja

- Kursseja mm. meditaatio
- Koulutusta
- Avoin ilta ti klo 19

www.aurinko.fi

SU 15.10 Mekong-lava | Kuubalaisesta salsasta, sonista, cha-chachasta ja timbasta vaikutteensa hakeva Tri Cohiba kutsuu latinorytmien
rakastajat hauskanpitoon. Yhtye luottaa keikoillaan improvisaation voimaan johdattaessaan yleisön kuumiin tunnelmiin.
Tuottaja: Suomi-Kuuba-seura

SUN 15.10 Mekong Stage | All lovers of Latin rhythms are likely to fall
for Tri Cohiba’s mixture of Cuban salsa, son, cha-cha-cha and timba. A
strong believer in the power of improvisation, the band makes its audiences experience the heat of the moment.
Producer: Finnish-Cuban Friendship Association

Kehon ja hengen
hyvinvointia
Joogakoulu
Shantissa
keskellä
Helsinkiä!

www.jooga.fi

ANTTI KOKKOLA

TenavaTimbuktussa
SU 15.15

Mutaveijarit
LASTENMUSIIKKI | CHILDREN’S MUSIC

Tarjolla jopa
16 erilaista
joogasuuntausta!

LA 11.00 Savanni-lava | Muikea ja veikeä lastenmusiikkiyhtye Mutaveijarit vie kuulijansa mutaisille matkoille ja jännittäville vesireiteille.
Mutaveijarit on tunnettu energisestä lavaesiintymisestään ja mukaansatempaavista lauluistaan, joita kuuntelevat mielellään niin lapset kuin
aikuisetkin.
Keväällä 2016 julkaistu esikoislevy Ympäri ämpäri! oli Emma Gaalassa ehdolla lastenmusiikkikategoriassa. Levy on myös palkittu Varhais
iän Musiikinopettajien kunniamaininnalla.
Mutaveijarit toivottavat kaikki kanssamatkustajat tervetulleiksi mutamatkoille: ”Hyppää kyytiin nyt! Laita kiinni turvavyö!”

SAT 11.00 Savannah Stage | Playful children’s music band Mutaveijarit stays true to their name, taking listeners on exciting adventures
that often end in a puddle of mud. The group is known for their energetic stage performances, and their songs are enjoyed by both children and adults.
Mutaveijarit’s 2016 album Ympäri ämpäri! was nominated in the children’s music category of last year’s Emma Awards. The album was also
honoured by the Association for Early Childhood Music Teachers.
Mutaveijarit invites all adventurers to join them on their journey:
“Hop on board! Buckle up!”
Tuottaja | Producer: Kepa

Työpajoja
TenavaTimbuktussa
Workshops at
Kids’ Corner

Koiramäen kartanon alpakat
LA & SU 11.00–18.00 Tenava-Timbuktu
Koiramäen kartanon alpakat esittäytyvät Tenava-Timbuktussa festivaaliviikonloppuna. Mukana ovat ainakin porukan kuopus Topi sekä
Mili pikkuveljensä Tintin kanssa. Luonteeltaan
he ovat rauhallisia ja hiljaisia, ja toivovat heitä
ihastelevilta vierailta samaa – silloin myös paijaaminen kaulasta, selästä ja pepun päältä sopii. Nämä kaverit eivät sylje tai pure!
Alpakoiden omat hovihoitajat tuovat mukanaan myös herkkuja, joita halukkaat pääsevät
syöttämään eläimille.

SAT & SUN 11.00–18.00 Kids’ Corner
The alpacas from Koiramäki Estate are making
a trip to the city to visit World Village Festival.
Swing by to see the group, including its youngest member Topi, Mili and Mili’s little brother
Tintti.
The alpacas are calm and quiet by nature,
and they would appreciate it if you would take
it easy as well – in exchange, they’ll let you pet
their woolly coats. These guys will not spit or
bite!
Tuottaja | Producer: Kepa

Lasten Itämeri-työpaja
Children’s Baltic Sea workshop

LA & SU| SAT & SUN 12.00–15.00
Suositusikä | Age recommendation: 7–15
vanhempien kanssa | with parents: 4–6

Maailmanmusiikkia ja -tanssia
lapsille | World music dance
and music for kids

LA | SAT 12.45–13.10 & 19.00–19.25
Ei ikärajaa | No age limit

Samkid-tanssitunti
Samkid dance lesson

LA | SAT 13.45–14.30
Suositusikä | Age recommendation: 5–12

MIIKKA ERPOLA

Paco Renterían
lastenkonsertti

Miten Suomi soi?
What is the sound of Finland?

LA & SU | SAT & SUN 15.45–17.00
Suositusikä | Age recommendation: 5–12
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TEEMA: KANSALAISYHTEISKUNTA
THEME: CIVIL SOCIETY
2. Keitä siihen
kuuluu?

Kansalaisyhteiskunnassa kansalaiset järjestävät toimintaa vapaaehtoisesti omista toiveistaan ja lähtökohdistaan.
Kansalaisyhteiskunta on valtiosta ja markkinoista erillinen, vapaa ja moniääninen tila,
jossa kansalaiset toimivat yhteisten tavoitteiden puolesta. Käytännössä se voi tarkoittaa
esimerkiksi vapaaehtoistyön tekemistä, järjestötyötä, vaikuttamista päätöksentekoon tai
vaikka keskustelun käymistä lehden mielipideosastolla tai verkossa.
Jotta kansalaisyhteiskunnalla on tilaa toimia, ihmisillä täytyy olla yhdistymis-, kokoontumis- ja ilmaisunvapaus.

Kansalaisjärjestöt ovat keskeinen osa kansalaisyhteiskuntaa. Järjestöjen lisäksi kansalaisyhteiskunnan toimijoita ovat mm. yhteiskunnalliset liikkeet, yhdistykset ja aktivistiryhmät.
Kansalaisyhteiskunnan ytimessä on myös
vapaa kansalaistoiminta, jota ei tehdä järjestöissä tai yhdistyksissä. Vapaa kansalaistoiminta on ihmisten aktiivista toimintaa yhdessä ja yhteiseksi hyväksi. Jos olet ollut mukana
vaikkapa vanhempainyhdistyksen toiminnassa tai kylätalon kunnostustalkoissa, olet osallistunut kansalaisyhteiskunnan toimintaan.

4. Missä kansalaisyhteiskunnan
toimintaa rajoitetaan?
3. Miten kansalaisyhteiskuntaa
rajoitetaan?

Kansalaisyhteiskunnan tila on kaventunut 170 maassa
(oranssilla merkityt). Lähde: CIVICUS Monitor 4/2017

Ratsiat

Rahoituksen
väheneminen

VEIKKO SOMERPURO / KEPA

Ilman toimivaa kansalaisyhteiskuntaa ei ole demokraattista hallintoa, joka edellyttää, että ihmisillä on
mahdollisuus yhteiskunnalliseen toimintaan ja he voivat osallistua ja vaikuttaa yhteisten asioiden hoitoon ja
päätöksentekoon.

2

Ilman kansalaisyhteiskuntaa ihmisoikeuksien toteutuminen heikkenee.

3

Ilman kansalaisyhteiskuntaa ei olisi niitä ideoita, toimintoja ja keksintöjä, joilla on ollut suurempaa tai pienempää merkitystä ihmisille ja yhteiskunnille – tällaisia
ovat esimerkiksi naisten äänioikeus, asiakaslähtöisten
terveyspalveluiden kehittäminen tai siivouspäivä.

Pelottelu

6. Mitä minä voin tehdä?
Kidnappaukset

Väkivalta

Koostanut | Collected by: Kiira Koskela

Varoitus!
Kansalaisyhteiskunta
pulassa
KANSALAISYHTEISKUNTA /
IHMISOIKEUDET / DEMOKRATIA

SU 12.00 Taiga-lava | Kansalaisyhteiskunnan tila on viime vuosina kaventunut ympäri
maailmaa. Lisääntyvät rajoitukset järjestöjen
toimintaan ja kansalaisaktivistien kokema uhka
vaikuttavat myös suomalaisten järjestöjen kehitysyhteistyöhön. Kuinka kansalaisjärjestöt
voivat vaikuttaa tilanteeseen? Onko kansalaisyhteiskunnan tilan kapenemisesta merkkejä
myös Suomessa? Miten suomalaiset järjestöt
vastaavat kansalaisyhteiskunnan tilan muutoksiin? Ihmisoikeusliiton toiminnanjohtaja Kaari
Mattila, Kynnyksen kehityskoordinaattori Tuomas Tuure ja SASKin toiminnanjohtaja Janne
Ronkainen keskustelevat aiheesta yhdessä Kepan kansalaisyhteiskunnan asiantuntijan Auli
Starckin kanssa.
Tuottaja: Kepa
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Kansalaisyhteiskunnan tilan kapeneminen
tarkoittaa sitä, että ihmisten yhteiskunnallista
toimintaa rajoitetaan tai esimerkiksi vain tietyn ideologian tai poliittisen a
 rvopohjan mukaista toimintaa sallitaan.

Lainsäädäntö
ja sääntely

5. Mitä toiminnan rajoittamisesta
seuraa?

Erilaisia ja eritasoisia toimintatapoja on lukuisia ja niistä on helppo löytää juuri itselle sopiva. Voit esimerkiksi:
• Lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan,
vaikkapa maahanmuuttajan tukihenkilöksi
tai järjestämään ilmastotempausta.
• Seurata ja osallistua keskusteluun kansalaisyhteiskunnan tilasta somessa tunnis-

teilla #kansalaisyhteiskunta #civicspace
• Peukuttaa, kommentoida ja jakaa uutisia,
artikkeleita ja blogeja, jotka puhuvat globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta.
• Vaikuttaa ja vaatia vastuunkantoa seuraamalla päättäjien toimintaa ja esittämällä
heille kysymyksiä, vaikka sähköpostilla tai
Twitterissä.

Miltä maailma näyttäisi
ilman järjestöjen työtä?

#kepatalks

The struggling civil
society of Nicaragua
and the world
CIVIL SOCIETY / DEMOCRACY / LATIN AMERICA

KANSALAISYHTEISKUNTA / DEMOKRATIA

SU 12.50 Taiga-lava | Miltä maailma näyttäisikään ilman järjestöjen tekemää työtä? Sen meille
näyttää Improryhmä Isäm maa.
Tule, koe ja osallistu! Luvassa hulvattomia kohtauksia maailmasta ilman lukutaitoa, seksuaali-

• Liittyä jäseneksi kansalaisjärjestöön tai
tukea järjestöjen toimintaa lahjoittamalla
rahaa.
• Järjestää vaikka kaupunginosajuhlat, puistopiknikin tai lukupiirin, joka tuo eritaustaiset ihmiset yhteen keskustelemaan vaikka
pakolaispolitiikasta, edistämään kasvissyöntiä tai juhlimaan moninaisuutta.

neuvontaa tai auttavia puhelimia. Järjestö 100
-kampanja esittelee järjestöjen saavutuksia ja
kampanjan valokuvanäyttely on esillä festivaalilla. Tsekkaa saavutusten parhaat palat tunnisteella #järjestö100.
Tuottaja: Kepa

SUN 16.10 Mekong Stage | Since 2007, the
regime of Daniel Ortega has systematically
restricted the civil society’s possibilities for action in Nicaragua.
Opportunities to debate and
influence public policy have decreased significantly. Some efforts have succeeded, however, even when it
comes to the economically important mining
sector. Javier Mejía from the environmental
organisation Centro Humboldt will speak to
activist and researcher Mira Käkönen from the
Siemenpuu Foundation and Auli Starck
from Kepa about the global trend of
limiting civil society actors and
their possibilities to influence
the use of natural resources. The discussion is held
in English, no interpretation available.
Producer: Kepa

WORLD VISION

1. Mikä kansalais
yhteiskunta?

Teksti: Kirsi Koivuporras-Masuka | Kuvitukset: Teemu Kumpulainen
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TEEMA: KANSALAISYHTEISKUNTA
THEME: CIVIL SOCIETY

Koostanut | Collected by: Kiira Koskela

TOM EVERSLEY

Tietovisa maailmasta
– ministeri Mykkänen
vastaan nuoret
KÖYHYYS / ILMASTO & YMPÄRISTÖ / KESTÄVÄ TALOUS

LA 13.20 Taiga-lava | Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) kohtaa Ressun lukion joukkueen. Kuka tietää oikean vastauksen, kun kysytään kehitysyhteistyöstä ja globaalista kehityksestä? Myös
yleisöä tarvitaan tässä visailussa. Osa kysymyksistä liittyy ulkoministeriön #Suomi100 & maailma -visan kysymyksiin.
Tuottaja: Ulkoasiainministeriö

Paneelikeskustelu: Aktiivinen
yhteiskunta on hyväksi kaikille
KANSALAISYHTEISKUNTA / DEMOKRATIA

LA 15.00 Taiga-lava | Euroopan unionille on
tärkeää tukea demokratian toteutumista. Kiinnostus politiikkaa ja demokraattista toimintaa
kohtaan kanavoituu usein kansalaistoiminnan
kautta.
Euroopassa on paljon yhteiskunnallisesti
suuntautuneita nuoria, jotka haluavat osallistua yhteiskunnan toimintaan merkityksellisellä
tavalla ja osoittaa yhteisvastuuta. Yhteiskunnalliset yritykset ovatkin oiva paikka kanavoida
halua ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia. Toi-

misiko kanavana myös Kansalaisten Eurooppa
-ohjelma tai löytyisikö Euroopan Solidaarisuusjoukoista virikkeitä osallistumiselle?
Aiheesta keskustelevat Euroopan parlamentin jäsenet Sirpa Pietikäinen (kok., EPP)
ja Liisa Jaakonsaari (sd., S&D), Luonto-Liiton
toiminnanjohtaja Leo Stranius ja vanhempi
asiantuntija Risto Raivio Euroopan komission
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastolta.

Suomi, maailman turvallisin maa
- myös tulevaisuudessa

Tuottaja: Euroopan unioni

Eduskunnan ja sisäministeriön paneelikeskustelu Mekong-lavalla lauantaina 27.5. klo 13.10
Miten varmistetaan, että Suomi säilyy turvallisena myös tulevaisuudessa?

Phyllis Omido:
Environmental activism – a Kenyan view (FIN/KEN)

Producer: KIOS Foundation

Follow the
discussions
online at
worldvillage.fi
24

Kuva: Miisa Kaartinen

SAT 18.20 Taiga Stage | “Our Constitution guarantees us the right to a
clean and healthy environment and the right to the freedom of expression.” Phyllis Omido founded the Center for Justice Governance & Environmental Action (CJGEA) in order to campaign for the rights of the local
community and for a healthy environment on the coast of Kenya. Now,
environmental activists face increasing risks, and members of CJGEA
have been threatened. Despite these challenges, they continue to fight
for a clean environment and for the rights of the people. CJGEA works to
strengthen the environmental rights movement in Kenya. The discussion
is held in English.

GOLDMAN ENVIRONMENTAL PRIZE

CIVIL SOCIETY / HUMAN RIGHTS / CLIMATE & ENVIRONMENT

Tervetuloa vaihtamaan ajatuksia turvallisuudesta kansanedustajien ja
turvallisuusviranomaisten kanssa Rautatientorilla sijaitsevalla osastollamme.

Why don't you ask us? Refugees and media (AFG/IRQ/SOM)

Ratkaise
pakolaiskriisi!
SU 17.50
Taiga-lava

MAIJU MITRUNEN
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vihreala

nka.fi/ti

laa

(FIN/NOR/DEN/SYR/SWE)
CIVIL SOCIETY / REFUGEES / NORDIC DIMENSION
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HUSSAIN KAZEMIAN

Producer: The Finnish Foundation for Media and Development

TARJOU

Vihreille arvoille perustuva Vihreä Lanka
kertoo miten politiikka näkyy arjessa, miten
voit itse muuttaa yhteiskuntaa ja mihin
kulttuuritärppeihin kannattaa tarttua.

RENAZ EBRAHIMI

SUN 13.00 Mekong Stage | Many refugees have backgrounds in journalism and the media. What would they like to contribute to the public
discourse of Finland? How do they view the Finnish media’s coverage of
the so-called refugee crisis and the situations in their homelands? The
Finnish Foundation for Media and Development brings to the festival a
panel discussion of journalists who are former or current asylum seekers
or refugees: former New York Times correspondent Mohammed Ibrahim
from Somalia, freelance journalist Hussain Kazemian from Afghanistan
and journalist Haneen Jameel from Iraq. The panel is moderated by journalist Renaz Ebrahimi. The discussion is held in English.

KAROLIINA EK

CIVIL SOCIETY / HUMAN RIGHTS / REFUGEES

HAE TUORE
VIHREÄ LANKA!
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TEEMA: PAKOLAISUUS | THEME: REFUGEES

Koostanut | Collected by:
Kiira Koskela
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Uusimmassa numerossa Lanka vie vegaanin
töihin maitotilalle ja Tommi Uschanov kertoo
totuuden vihreistä.
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SAT 19.00 Mekong Stage | How can culture help immigrants integrate?
How important are art experiences and creative work in the integration
process? And what can the Nordic countries learn from the cultures and
experiences of the immigrants that come to our countries? The discussion is held in English.
Panelists include artist and filmmaker Maher Abdulaziz, musician Julian Maraboto and Managing Director Hilde Ghosh Maisey from Transnational Arts Production.
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vihrealanka.fi/tilaa

Myyjä ostaa Ison
Numeron 2 euron
kappalehintaan.

Producer: Nordic Culture Point

osta

Unaccompanied refugee
children in the Nordic
countries (FIN/NOR)
HUMAN RIGHTS / REFUGEES / NORDIC DIMENSION

Producer: Norden i Fokus Finland
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tekee

Pakolaisten ääni
kuuluviin
maahanmuuttopolitiikassa
SU 17.15, Taiga-lava
Mukana muun muassa
kansanedustaja Juho Eerola (ps.)
ja sisäministeriön
kansliapäällikkö Päivi Nerg

NORDEN.ORG

SAT 18.10 Mekong Stage | The number of unaccompanied or separated refugee children is on the rise worldwide. Unaccompanied children
arrive in destination countries without parents or guardians and thus
constitute a particularly vulnerable group of migrants. Schools and education are central factors in the process of integration. Education is not
only about acquiring formal knowledge, but also learning the culture,
norms and values of a new country. What can the Nordic countries learn
from each other and what good examples are there when it comes to
providing adequate language training and education for these children?
The discussion is held in English.

vaikuttava aikakauslehti

Ison Numeron toimitus
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TEEMA: LATINALAINEN AMERIKKA
THEME: LATIN AMERICA

Koostanut | Collected by:
Kiira Koskela

DAVID ESTRADA LARRANETA

TEEMA: LATINALAINEN AMERIKKA
THEME: LATIN AMERICA

Maailman Kuvalehden haastattelussa
Maija Salmi ja Meeri Koutaniemi:

Ilopangon naiset

Koostanut | Collected by:
Kiira Koskela

Maailman Kuvalehden
haastattelu: Kolumbian
rauhansukupolvi (COL)
KANSALAISYHTEISKUNTA / RAUHANTYÖ / DEMOKRATIA /
LATINALAINEN AMERIKKA

SU 14.50 Taiga-lava | Kolumbiassa on sodittu 52 vuotta. Rauhansopimus kaatui lokakuisessa kansanäänestyksessä. Niukka enemmistö kansasta halusi hylätä sopimuksen, joka antaisi Farc-sissiryhmälle oikeuden
palata osaksi yhteiskuntaa ja osallistua politiikkaan. Uusi sopimus tehtiin kaksi kuukautta alkuperäisen sopimuksen hylkäämisen jälkeen. Kansalta ei enää kysytty mielipidettä.
Miltä Kolumbian tulevaisuus näyttää? Mitä pysyvä rauha edellyttää?
Miten sovittaa tehdyt rikokset ja eheyttää kansa? Generación paz -verkkojulkaisun päätoimittajaa Katalina Vásquezia haastattelee Maailman
Kuvalehden päätoimittaja Anni Valtonen.
Ohjelman kielet ovat suomi ja espanja.
Tuottaja: Maailman Kuvalehti

MEERI KOUTANIEMI

Meksikon muuri maailman
eriarvoistumisen symbolina

Tuottaja: Maailman Kuvalehti

MEERI KOUTANIEMI

Elokuvia ja
keskusteluja
Latinalaisesta
Amerikasta
– lue lisää sivuilta
34–37

Onko rauhalla
toivoa Kolumbiassa?
(FIN/COL)

Yhdysvalloille on sillä, että maassa jo asuvia
siirtolaisia palautetaan? Näihin kysymyksiin
paneudutaan palkitun All of me -dokumentin
jälkeen järjestettävässä paneelikeskustelussa.
Aiheesta keskustelevat Yhdysvaltain tutkimuksen dosentti Benita Heiskanen Turun
yliopistosta, maailmanpolitiikan professori
Teivo Teivainen sekä amerikkalaisen kauppakamarin AmChamin toimitusjohtaja Kristiina
Helenius.
Tuottaja: Kepa

Suomalaisen selluteollisuuden
vaikutukset Uruguayssa (FIN/URU)
KANSALAISYHTEISKUNTA / ILMASTO & YMPÄRISTÖ / LATINALAINEN AMERIKKA

KANSALAISYHTEISKUNTA / RAUHANTYÖ / LATINALAINEN AMERIKKA

SU 15.30 Taiga-lava | Kolumbian yli 50 vuotta kestänyt sisällissota
päättyi rauhansopimuksen solmimiseen viime vuonna. Kuinka vasta
solmittu rauha saadaan säilymään? Miten sekä siviilit että eri aseellisissa ryhmissä toimineet voivat palata kotiin? Naisten roolista, alkuperäiskansojen asemasta sekä maanomistusoikeuksien merkityksestä
rauhalle keskustelevat kolumbialainen emberakansaan kuuluva lakimies Patricia Tobón Yagarí, Suomen Lähetysseuran asiantuntija Lea
Pakkanen, ulkoministeriön koordinaattori Ann-Sofie Stude ja johtava
asiantuntija Sirpa Mäenpää.
Tuottaja: Suomen Lähetysseura
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LA 16.00 Kino Caisa | Yhdysvaltoihin pyrkii etelärajan yli satojatuhansia luvattomia siirtolaisia
joka vuosi. Donald Trump ilmoitti
pistävänsä tälle lopun rakennuttamalla Meksikon kustannuksella maiden välille muurin.
Ratkaiseeko muuri Yhdysvaltojen ongelmat
vai luoko se niitä lisää? Mitä Meksikon huume- ja ihmiskauppatilanteelle käy, mikäli muuri
rakennetaan? Mitä muuri kertoo maailman
eriarvoistumiskehityksestä? Mitä vaikutuksia

KIRSI CHAVDA

hyväksikäyttöä.
Toimittaja Maija Salmi ja valokuvaaja Meeri
Koutaniemi haastattelivat Ilopangon entisiä ja
nykyisiä vankeja. Haastattelujen pohjalta syntyi syksyllä ilmestyvä kirja Ilopangon naiset.
Kirjan tekijöitä haastattelee Maailman Kuvalehden päätoimittaja Anni Valtonen.

GEORGE MARTELL / PILOT MEDIA GROUP

LA 16.00 Taiga-lava | El Salvador on maailman väkivaltaisin ei-sotaa käyvä maa. Maassa
tehtiin viime vuonna 5 278 murhaa. Rikollisuus
on pesiytynyt syvälle yhteiskuntaan. Maan
vankilakapasiteetti on riittämätön. Ilopangon
naisvankilassa rangaistusta kärsii yli 2 000
naista. Vankien arki on rankkaa: pilaantunutta ruokaa, hygienian puutetta, vartijoiden

ERIARVOISUUS / PAKOLAISUUS / LATINALAINEN AMERIKKA

MEERI KOUTANIEMI

ERIARVOISUUS / IHMISOIKEUDET / LATINALAINEN AMERIKKA

Lue lisää
All of me
-elokuvasta
sivulta 34

SU 17.00 Mekong-lava | Uruguay tähtäsi
vuonna 1987 uudistetun metsälain siivittämänä maailman merkittävimmäksi sellu- ja
paperiteollisuuden raaka-aineen tuottajaksi.
Kutsuun ovat suomalaisista metsäteollisuusyhtiöistä vastanneet sekä UPM että Stora
Enso. Niillä molemmilla on maassa sellutehtaat ja yhteensä noin 300 000 hehtaaria eukalyptusviljelmiä. Kolmannestakin tehtaasta on
huhuttu. Millaisia ovat selluteollisuuden ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset Uruguayssa

yritysten, kriittisen kansalaisyhteiskunnan ja
tutkijan silmin? Entä millaiselta tulevaisuus
vaikuttaa eri näkökulmista?
Keskusteluun osallistuvat World Rainforest Movementin sihteeristön jäsen Elizabeth
Díaz, Hankenin tutkija Maria Ehrnström-Fuentes, UPM:n kansainvälisten metsäasioiden
johtaja Timo Lehesvirta ja viestintäjohtaja Kirsi Seppäläinen Stora Ensosta.
Tuottaja: Siemenpuu
– kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö
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Ulkoministeriö Rautatientorilla

TEEMA: YRITYSVASTUU
THEME: CORPORATE RESPONSIBILITY

Kuva: Liisa Takala/UM, Grafiikka: Juho Hiilivirta

SONJA VARTIALA

EUROOPAN PARLAMENTTI

Koostanut | Collected by: Kiira Koskela

EU, kansalaisjärjestöt ja yritysten yhteiskuntavastuu
KANSALAISYHTEISKUNTA / IHMISOIKEUDET / ILMASTO & YMPÄRISTÖ

tällä alueella enemmän EU:ta? Mikä on kansalaisjärjestöjen rooli yhteiskuntavastuun vahtikoirina?
Keskustelemassa ovat SOK:n vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala sekä Euroopan parlamentin jäsenet Henna Virkkunen (kok., EPP), Pirkko Ruohonen-Lerner (ps., ECR)
ja Heidi Hautala (vihr., Greens/EFA).
Tuottaja: Euroopan unioni

Mitä kehitysyhteistyöllä on saatu aikaan?

Embedding social change in
the core of your business

Ulkoministeriön teltassa voit tutustua kehitysyhteistyön tuloksiin.
100-vuotiaan Suomen kunniaksi ulkoministeriö julkaisee
vuoden aikana yhteensä 100 kehitystulosta.

INEQUALITY / HUMAN RIGHTS / SUSTAINABLE ECONOMY

Producer: Ben & Jerry’s

Corruption and Sustainable
Development (FIN/RSA)

ERKKI KUMPULA

INEQUALITY / SUSTAINABLE ECONOMY / AGENDA 2030
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SAT 12.30 Taiga Stage | Corruption is a major
obstacle for global development. This panel
takes a look at how corruption makes it harder
for societies to work on the UN’s Sustainable
Development Goals, and how the civil society
can play an active role in curbing corruption.
Discussing Cobus de Swardt from Transparency International and Mikko Vienonen from
Physicians for Social Responsibility. Concrete
examples come from the field
of global health. The discussion is held in English.
Producer: Physicians for
Social Responsibility

Tule katsomaan, miten kehitysyhteistyön avulla on onnistuttu
parantamaan tyttöjen ja naisten asemaa.
Voit samalla testata tietosi maailmasta ja kehityksestä
#Suomi100 & maailma -tietovisaa pelaamalla!

Lisää keskusteluja
yritysvastuusta
Reilun matkailijan majoitusvalinnat
LA 17.40 Taiga-lava
Tuottaja: Reilun matkailun yhdistys
Digiboom vai digidoom – miten lapset ja
nuoret pärjäävät verkossa?
SU 12.00 Mekong-lava
Paneelin juontaa toimittaja Marja Hintikka
Tuottaja: Pelastakaa Lapset & Telia
Panel discussion: European visions for the
social and solidarity economy (FIN/EST/ITA)
SUN 13.50 Mekong Stage
Producer: Pro Ethical Trade Finland &
The Finnish NGDO Platform to the
European Union, Kehys

Mekong-lava
Rautatientorilla

Taiga-lava
Kansallisteatterin Lavaklubilla

Lauantai 27.5. klo 12.15–13.00

Lauantai 27.5. klo 13.20–14.00

Tytöt esiin! Tasa-arvo ja Agenda 2030

Tietovisa maailmasta – ministeri
vastaan nuoret!

Suomen ykköstavoite kehityspolitiikassa on naisten ja
tyttöjen oikeuksien ja aseman vahvistuminen. Miksi
juuri se ja miten edistystä voi mitata?
Paneelikeskustelussa:
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen
Kehityspolitiikan neuvonantaja
Leena Akatama, ulkoministeriö
Pääsihteeri Ossi Heinänen,
Plan International Suomi
Kansanedustaja Nasima Razmyar
Keskustelun juontaa toimittaja
Reetta Räty.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen
kohtaa Ressun lukion joukkueen. Kuka tietää oikean
vastauksen, kun kysytään kehitysyhteistyöstä ja
globaalista kehityksestä?
Visailun juontaa kirjailija ja TV-juontaja Ronja Salmi.

VNK

and economic justice. Fairtrade is a global organisation working to secure a better deal for
farmers and workers, who don’t always get a
fair share of the benefits of trade. Please join
us after the panel for a few scoops to discuss
more. The discussion is held in English.

BEN & JERRY’S

SAT 16.45 Taiga Stage | How can business
contribute towards a better society and the
environment around us for future generations? How to best leverage the opportunity businesses have to use their reach to talk
about social issues? Ben & Jerry’s have always
been on a mission to speak up about social

Kuva: Laura Kotila/

SU 13.30 Taiga Stage | Millä pelisäännöillä EU-yritykset toimivat
muualla? Mikä on EU:hun sijoittautuneiden yritysten vastuu ihmisoikeusloukkauksista ja ympäristökuormituksesta kolmansissa maissa? Globalisaation myötä tavaroiden ja palvelujen tuotanto on paljolti siirtynyt
halpatuotantomaihin. Tuotannon ketjutus ja ulkoistaminen tuovat vastuuseen uusia ulottuvuuksia. Toimiiko vapaaehtoisuuteen ja omaehtoiseen valvontaan ja raportointiin perustuva vastuullisuus? Tarvittaisiinko

MUUT KESKUSTELUT | OTHER DISCUSSIONS

Koostanut | Collected by:
Kiira Koskela

Maailma kylässä -festareilla
Tule kuuntelemaan ja osallistumaan
keskusteluihin!
Taiga-lava (Lavaklubi), Kansallisteatteri
La 27.5. klo 15.00 – 15.45
Aktiivinen yhteiskunta on hyväksi kaikille
Keskustelemassa europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen
ja Liisa Jaakonsaari, Luonto-Liiton toiminnanjohtaja
Leo Stranius sekä erityisasiantuntija Risto Raivio
Euroopan komissiosta.
Taiga-lava (Lavaklubi), Kansallisteatteri
Su 28.5. klo 13.30 – 14.15
EU, kansalaisjärjestöt ja yritysten yhteiskuntavastuu
Keskustelijoina europarlamentaarikot Henna Virkkunen,
Pirkko Ruohonen-Lerner ja Heidi Hautala, sekä SOK:n
vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen ja Finnwatchin
toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.
Keskustelut moderoi Kirsi Heikel ja ne striimataan
suorana osoitteessa www.maailmakylassa.fi.

IHMISOIKEUDET / AGENDA 2030

LA 12.15 Mekong-lava | Miten Suomi tukee
sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista
kehitysyhteistyön kumppanimaissa? Miten
Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamista mitataan? Miksi juuri tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia kannattaa parantaa? Mukana
keskustelemassa ovat ulkomaankauppa- ja

Tuottaja: Ulkoasiainministeriö

Turvallinen Suomi 100 vuotta
– maailman turvallisin maa?
DEMOKRATIA / KANSALAISYHTEISKUNTA

LA 13.10 Mekong-lava | Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista. Sen turvallisuus
luo pohjan hyvinvoinnille. Maamme turvallisuuden toimintaympäristö on muuttunut aiempaa monimutkaisemmaksi ja vaikeammin
ennustettavaksi. Tällä hetkellä Suomen suurin
sisäisen turvallisuuden haaste on laajeneva,
monimuotoinen syrjäytyminen. Radikalisoituminen ja ääriliikkeiden voimistuminen ovat sen
seurauksia. Kun ympäröivä maailma muuttuu,
myös turvallisuustilanne ja siihen vaikuttavat
voimat muuttuvat.
Paneelikeskustelussa joukko sisäiseen turvallisuuteen perehtyneitä kansanedustajia
pohtii yhdessä sisäministeriön johdon kanssa,
miten varmistetaan, että Suomi säilyy turvallisena myös tulevaisuudessa.
Tuottaja: Eduskunta ja sisäministeriö

Paneelikeskustelu:
Rauhantyö – ketä kiinnostaa?
KANSALAISYHTEISKUNTA / RAUHANTYÖ

JYRKI LAPPALAINEN

#maailmakylässä #MK2017 #EU60
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kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.), kansanedustaja Nasima Razmyar (sd.), kehityspolitiikan neuvonantaja Leena Akatama ulkoministeriöstä ja pääsihteeri Ossi Heinänen Plan
International Suomesta. Keskustelun juontaa
toimittaja Reetta Räty.

SAMI HÄTÖNEN / POLIISI

Euroopan unioni

KEIJO NORVANTO / UM

Tytöt esiin! Tasa-arvo ja Agenda 2030

LA 15.40 Mekong-lava | Mihin tarvitaan rauhanliikettä Suomessa? Millaista on 2020-luvun
suomalainen rauhantyö? Keskustelemassa
ovat Suomen Rauhanliiton toiminnanjohtaja
Laura Lodenius, Kansainvälisen vapaaehtoistyön puheenjohtaja Anni Karusigarira, kaupunkiaktivisti ja suunnittelutoimisto Måndagin
perustaja Arto Sivonen ja Häiriköt-päämajan
Jari Tamminen. Keskustelun juontaa toimittaja
Tuuli Hongisto.
Keskustelun järjestävät Aseistakieltäytyjäliitto, Rauhankasvatusinstituutti, Suomen Rauhanliitto, Suomen Rauhanpuolustajat ja Suomen Sadankomitea.

Lisää keskusteluohjelmaa
Huumesota est. 1961
– rauhanneuvottelujen aika?
LA 11.30 Taiga-lava
Tuottaja: Humaania päihdepolitiikkaa
Kepa Talks: Sustainable development
goals in Tanzania
SAT 15.15 Mekong Stage
Tuottaja: Kepa
Shit happens
– Kenellä on oikeus käymälään?
SU 16.40 Taiga-lava
Tuottaja: Käymäläseura Huussi
Demokratian dinosaurus vs.
aktiivihipsteri -battle
SU 18.30 Taiga-lava
Tuottaja: Moniheli

Tuottaja: Suomen rauhanliike
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ELOKUVAT | FILMS

Koostanut | Collected by: Kiira Koskela

THE WAIT

ELOKUVAT | FILMS

Koostanut | Collected by: Kiira Koskela

Favela Funk Finlândia
LA 17.00 dokumentti, Kino Caisa
LA 18.00 keskustelu, Kino Caisa
Legendaarinen brasilialaismuusikko- ja aktivisti Marcelo Yuka kutsui suomalaismuusikot
Graciasin, Palefacen ja Flamin sekä näyttelijä
Joonas Saartamon Rio de Janeiroon. Tavoitteena oli osallistua paikalliseen kulttuurityöhön, järjestää työpajoja asutusprojektien nuorille, tehdä biisi ja esiintyä. Aikaa oli alle viikko
ja tärkeimpänä ohjenuorana: kun aikoo mennä favelaan, on sinne annettava enemmän,
kuin mitä sieltä saa mukaansa.
Dokumentin jälkeen keskustellaan musiikin

The Wait
SAT 12.30 documentary, Kino Caisa
SAT 13.30 discussion, Kino Caisa
In his autobiographical documentary The Wait,
director Maher Abdel Aziz studies the struggles refugees who escaped the war in Syria
face in European communities. The film highlights issues immigrants encounter as they attempt to integrate into a new society.
A discussion on the situation and civil society of Syria will be held after the screening. The
discussion is held in English.

LA 19.00 Mekong-lava | Dokumentin ohjaaja
Maher Abdul Aziz osallistuu englanninkieliseen paneelikeskusteluun kansalaisyhteiskunnan roolista maahanmuuttajien kotoutumisessa Pohjoismaissa.

SAT 19.00 Mekong Stage | Film director Maher Abdul Aziz participates in a panel discussion on civil society’s role in the integration of
immigrants in Nordic countries.
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Street Librarian
LA 11.00 dokumentti, Kino Caisa
LA 11.30 keskustelu, Kino Caisa | Tansanialainen kirjastonhoitaja Edward Fungo on päättänyt tehdä kotimaastaan tietoyhteiskunnan yksi
ihminen kerrallaan. Street Librarian seuraa Fungoa, joka kiertää väsymättömästi ympäri Morogoron maakunnan kyliä ja katuja opettamassa
ihmisille tietokoneen käyttöä.
Dokumentin jälkeen keskustellaan kirjastojen roolista osana kansalaisyhteiskuntaa. Keskustelun kieli on suomi, ei tulkkausta.

STREET LIBRARIAN

SAT 11.00 Kino Caisa | Tanzanian librarian Edward Fungo has decided to turn his home country into an information society, one person at
a time. Street Librarian follows Fungo as he tirelessly travels through the
villages and streets of the Morogoro Region, teaching people to use
computers.

ALL OF ME

Tuottaja | Producer: Cinemaissi

Tuottaja | Producer:
Favela Funk Finlândia -työryhmä

Tuottaja | Producer: Kepa

SAT 14.30 Kino Caisa | Those who attempt to
make the trip from Central America to the United States on the roofs of rail cars are subjected
to a number of hazards. Llévate mis amores
is a warm-hearted look at a group of Mexican
women who have dedicated themselves to the
cause of undocumented people on this perilous journey. For over twenty years, they have
prepared and delivered food to the people
who risk their lives travelling atop a train called
The Beast. In a world in which hope often feels
distant, the women are living proof of the power of compassion.
2014 Meksiko | Mexico
Ohjaaja | Director:
Arturo González Villaseñor
Kieli: Espanja, tekstitys englanniksi
Language: Spanish, subtitles in English
Ei ikärajaa | No age limit
Kesto | Length: 87 min.

2017 Suomi | Finland
Ohjaaja | Director: Terjo Aaltonen
Kieli: Suomi (portugali, tekstitys suomeksi) | Language: Finnish (Portuguese,
subtitles in Finnish)
Ei ikärajaa | No age limit
Kesto | Length: 50 min.

2015, Ruotsi | Sweden
Ohjaaja | Director: Maher Abdel Aziz
Kieli: Arabia, tekstitys englanniksi
Language: Arabic, subtitles in English
Ei ikärajaa, mutta elokuva sisältää voimakkaita kohtauksia | No age limit, but the film
includes some explicit scenes
Kesto | Length: 47 min.

Llévate mis amores (All of Me)
LA 14.30 dokumentti, Kino Caisa
LA 16.00 keskustelu, Kino Caisa
Väli-Amerikasta Yhdysvaltoihin junan katolla
pyrkivät siirtolaiset joutuvat matkallaan alttiiksi
monille vaaroille. Llévate mis amores on lämmin kuvaus joukosta meksikolaisnaisia, jotka
ovat ottaneet tehtäväkseen auttaa paperittomia
ihmisiä tällä tylyllä reitillä.
Jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan naiset
ovat valmistaneet ja toimittaneet ruokaa Hirviöksi nimetyn junan päällä henkensä kaupalla
matkaaville ihmisille. Maailmassa, jossa toivo
usein tuntuu menetetyltä, nämä naiset herättävät henkiin rakkauden lähimmäistä kohtaan.
Dokumentin jälkeen keskustellaan Meksikon
muurista ja sen vaikutuksista ihmisten eriarvoistumiseen. Keskustelun kieli on suomi, ei
tulkkausta.

SAT 17.00 Kino Caisa | Legendary Brazilian
musician and activist Marcelo Yuka invited
Finnish musicians Gracias, Paleface and Flam
and actor Joonas Saartamo to visit Rio de
Janeiro. The purpose of their trip was to participate in cultural work in the city, organise
workshops for young people living in housing
projects, write a song and perform. As they
had less than a week to accomplish all this,
they follow one important guideline: if you

go into a favela, you must give more than you
leave with.

FAVELA FUNK FINLÂNDIA

LA 12.30 dokumentti, Kino Caisa
LA 13.30 keskustelu, Kino Caisa | Omaelämä
kerrallisessa dokumentissaan The Wait elokuvaohjaaja Maher Abdel Aziz seuraa Syyrian
sotaa paenneiden perheiden kamppailua eurooppalaisyhteisöissä. Elokuva nostaa esille
vaikeuksia, joita maahanmuuttajat kohtaavat
yrittäessään sopeutua uuteen yhteiskuntaan.
Dokumentin jälkeen keskustellaan Syyrian
tilanteesta ja kansalaisyhteiskunnasta. Keskustelun kieli on englanti, ei tulkkausta.

yhdistävästä voimasta ihmisten välillä. Keskustelun kieli on suomi, ei tulkkausta.

2015 Suomi | Finland
Ohjaaja | Director: Tuomas Lipponen
Kieli: Englanti, tekstitys suomeksi
Language: English, subtitles in Finnish
Ei ikärajaa | No age limit
Kesto | Length: 30 min.
Tuottaja | Producer : Suomen Kirjastoseura
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ELOKUVAT | FILMS

ELOKUVAT | FILMS

Koostanut | Collected by: Kiira Koskela

Koostanut | Collected by: Kiira Koskela

LA 19.00 dokumentti, Kino Caisa
LA 20.30 keskustelu, Kino Caisa
Kerran vuodessa kaksi plastiikkakirurgia
Hollannista ja Belgiasta matkustaa Kuubaan
suorittamaan sukupuolenkorjausleikkauksia
transsukupuolisille ihmisille. Jono hartaasti toivottuihin leikkauksiin on pitkä, sillä vuosittain
vain viisi onnekasta tulee valituksi. Elokuva
seuraa kolmea päähenkilöä – Odettea, Juania
ja Malúa – jotka odottavat, että ulkomaiset kirurgit voisivat tarjota heille sen, mitä he haluavat eniten elämässään.
Näytöksen jälkeen keskustellaan elokuvan
herättämistä ajatuksista. Keskustelun kielet
ovat suomi ja englanti, ei tulkkausta.

Dokumentin jälkeen keskustellaan Suomen
ja Meksikon valtioiden sekä EU:n roolista
Jaakkolan perheen oikeustaistelussa. Keskustelun kieli on englanti, ei tulkkausta.

A Mexican Murder Story
SU 11.00 dokumentti, Kino Caisa
SU 12.00 keskustelu, Kino Caisa
Puolisotilaalliset joukot ampuivat suomalaisen
ihmisoikeusaktivistin Jyri Jaakkolan Oaxacassa Lounais-Meksikossa huhtikuussa 2010. Do-

kumenttielokuva seuraa Jyri Jaakkolan äidin
Even ja hänen läheistensä taistelua oikeuden
saamiseksi. Elokuva laajenee yksilötason oikeustaistelusta kamppailuksi meksikolaista
rankaisemattomuuden kulttuuria vastaan.

SUN 11.00 documentary, Kino Caisa
SUN 12.00 discussion, Kino Caisa | Jyri
Jaakkola was shot in Mexico in 2010. For seven years, his mother has fought to bring his
killers to court to answer for their crimes. The
documentary follows Jyri’s mother Eve and
those close to her as they fight for justice. The
film expands from an individual battle into
depicting a struggle against a culture of Mex
ican impunity.
A discussion on the roles of the Finnish
and Mexican states and the European Union
in the legal battle being fought by the Jaakkola family after the screening. Discussion is in
English, no interpretation.
2016 Suomi | Finland
Ohjaaja | Director: Simo Sipola
Kieli: Suomi, espanja, tekstitys englanniksi
Language: Finnish, Spanish, subtitles
in English
Suositusikäraja | Age recommendation: 12
Kesto | Length: 51
Tuottaja | Producer: Yle

WHEN TWO WORLDS COLLIDE

When Two
Worlds Collide

Tuottaja | Producer: Cinemaissi & Kesäyliopisto
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SAT 19.00 documentary, Kino Caisa
SAT 20.30 discussion, Kino Caisa
Once a year, two plastic surgeons from the
Netherlands and Belgium fly to Havana to perform surgery on five transgender Cubans. The
documentary follows the three main characters
Odette, Juani and Malú and shows how they
deal with the reality of being transgender in
Cuba. Are their names among the five on this
year’s surgery list?
A discussion about the film will be held after
the screening. The discussion will be in Finnish
and English, no interpretation.
Producer | Tuottaja:
Doc Lounge Helsinki / DocPoint

2016 Saksa/Hollanti/Kuuba
Germany/Netherlands/Cuba
Ohjaaja | Director: Daniel Abma
Kieli: Espanja, hollanti, englanti, tekstitys

englanniksi | Language: Spanish, Dutch,
English, subtitles in English
Suositusikäraja | Age recommendation: 7
Kesto | Length: 86 min.

Medan vi lever
SU 13.30 elokuva, Kino Caisa
SU 15.00 haastattelu, Kino Caisa
Viisikymppinen Kandia on asunut Ruotsissa 30
vuotta, kun hän päättää muuttaa takaisin Gambiaan. Hänen poikansa Ibbe on tekemässä juuri läpimurtoa hiphop-artistina, mutta lähtee nyt
äitinsä perään. Paluu kotimaahan ei kuitenkaan
suju odotusten mukaisesti.
Ohjaaja Dani Kouyatén haastattelu näytöksen jälkeen. Haastattelun kieli on englanti, ei
tulkkausta.

SUN 13.30 movie, Kino Caisa
SUN 15.00 interview, Kino Caisa
50-year-old Kandia has lived in Sweden for
30 years. Then she decides to move back to
The Gambia. Her son, Ibbe, is on the verge of
breaking out as a hip hop artist when he follows his mother. The homecoming, however,
does not go as expected.
Interview with director Dani Kouyaté after the
screening. Interview is in English, no interpretation.

2016 Ruotsi | Sweden
Ohjaaja | Director: Dani Kouyaté
Kieli: Ruotsi, tekstitys englanniksi
Language: Swedish, subtitles in English
Ikäraja | Age limit: 7
Kesto | Length: 91 min.
Tuottaja | Producer: Walhalla

ALEX LINDÉN

SU 16.00 dokumentti, Kino Caisa
SU 17.45 keskustelu, Kino Caisa
Perussa presidentti Alan Garcian hallitus toivoo
Amazonin sademetsän tarjoamien luonnonvarojen tuovan maalle talouskasvua ja mainetta
maailmalla. Vastassa ovat kuitenkin alkuperäisasukkaat, jotka pyrkivät raivokkaasti turvaamaan luonnon koskemattomuuden ja omat kotinsa tuholta.
Näytöksen jälkeen keskustellaan kansalaisyhteiskunnasta ja poliittisista ideologioista Latinalaisessa Amerikassa. Keskustelun kieli on
suomi, ei tulkkausta.
SUN 16.00 Kino Caisa
The government of Peruvian President Alan
Garcia hopes that the natural resources in the
Amazon rainforests will bring the country both
economic growth and international prestige.
Their efforts are opposed by indigenous peoples who are fighting fiercely to secure the
virginity of nature and save their homes from
destruction.

JOUNI SOIKKELI / YLE

Murha Meksikossa

TRANSIT HAVANA

Transit Havana

2016 Peru/Yhdysvallat/Britannia
Peru/United States/Britain
Ohjaajat | Directors:
Heidi Brandenburg & Mathew Orzel

Kieli: Espanja, tekstitys englanniksi
Language: Spanish, subtitles in English
Ei ikärajaa | No age limit
Kesto | Length: 100 min.
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Koostanut
Collected by:
Kiira Koskela

Koostanut | Collected by:
Kiira Koskela

Story Sharing Universe
MEERI KOUTANIEMI

– tarinoita eri kulttuurien arjesta – stories from different cultures

Järjestö 100 -valokuvanäyttely | Photography Exhibit
LA 11–21, SU 11–19 Mahdollisuuksien tori -teltta | Valokuvanäyttely
järjestetään osana Järjestö 100 -kampanjaa, joka esittelee sanoin ja kuvin järjestöjen saavutuksia sadan vuoden ajalta. Kampanjaan valokuvaajaksi valittu Meeri Koutaniemi on palkittu muun muassa Vuoden lehtikuva -kilpailussa kahtena vuonna ja useissa sarjoissa.

SAT 11–21, SUN 11–19 Market of Possibilities Tent | This exhibit is organised as part of the Järjestö 100 campaign, that explores the achievements of CSOs from the past hundred years through words and images.
The campaign was shot by Meeri Koutaniemi, a celebrated photographer who has been recognised in two years and in several categories by
the Press Photos of the Year awards.

TARINANKERRONTA / TYÖPAJA

STORYTELLING / WORKSHOP

LA 11–21, SU 11–19 Mahdollisuuksien tori -teltta | Story Sharing Universum on projekti, jossa eri puolilta maailmaa tulevat ihmiset jakavat
tarinoita arjestaan rennossa ilmapiirissä. Projektia vetävään työryhmään kuuluu teatterin ja tarinankerronnan ammattilaisia sekä eri syistä
Suomeen tulleita ihmisiä. Arkisten tarinoiden ja muistojen äärellä saa
nopeasti huomata, kuinka samanlaisia me kaikki lopulta olemme.

SAT 11–21, SUN 11–19 Market of Possibilities Tent | Story Sharing
Universum is a project that brings in people from all around the world
to share stories of their everyday lives in a relaxed setting. The group
behind the project includes theatre professionals, storytellers and
people who have come to Finland for a variety of reasons.

Puistojoogaa

Sambic-tanssitunti

SU 15.00 Kaisaniemen puisto | Vetristy festivaalipäivän aikana iloista
mieltä pursuavalla puistojoogalla. Joogakoulu Shantin pääopettaja, fysioterapeutti Kylli Kukk ohjaa kehoa vahvistavaa ja notkistavaa joogaa. Oma
fleecepeitto tai joogamatto alustaksi. Säävaraus.

LA 15.00 Kaisaniemen puisto| Sambic sisältää vauhdikasta liikuntaa
brasilialaisilla tansseilla sambasta reggaehin ja axé-tanssiin. Tanssitunnin kieli on suomi ja tarvittaessa englanti.

Yoga in the park

Sambic dance lesson

SU 15.00 Kaisaniemi Park | Stretch your limbs in the afternoon with a
park yoga session that is bursting with positivity. Head teacher and physiotherapist Kylli Kukk from Shanti will host a strengthening and limbering yoga session. Bring your own fleece blanket or yoga mat. Subject to
weather conditions.

SAT 15.00 Kaisaniemi Park | Sambic offers a nimble mix of Brazilian
dances, from samba to reggae and axé. The lesson is held in Finnish and
English if necessary.

Tuottaja | Producer: Kepa, Soste, Allianssi

Unattainable Maps

Arca Melodium

INSTALLAATIO / KUVATAIDE / RUNOUS

INSTALLAATIO / KUVATAIDE

LA 11–21, SU 11–19 Kaisaniemen puisto
Runoilija Roxana Crisólogo Correa ja taiteilija
Martina Miño Pérez kutsuvat festivaaliyleisön
osallistumaan installaatioon, jossa vierailijat
pääsevät pohtimaan Latinalaisen Amerikan rajoja ja kuviteltuja alueita itse piirtämällä ja pois
pyyhkimällä.

LA 11–21, SU 11–19 Kaisaniemen puisto
Arca Melodiumissa taiteilijat muuttavat kontin
interaktiiviseksi audiovisuaaliseksi instrumentiksi, jonne yleisö on tervetullut luomaan musiikkia ja kuvia yhdessä. Teoksen toteuttavat
taiteilija Marek Pluciennik ja muusikko ja tutkija
Alejandro Olarte.

INSTALLATION / VISUAL ARTS / POETRY

INSTALLATION / VISUAL ARTS

SAT 11–21, SUN 11–19 Kaisaniemi Park
Poet Roxana Crisólogo Correa and artist Martina Miño Pérez welcome visitors to interact with
an installation, to reflect upon lines, landscapes, cartography and the imagined territories
of Latin America through the action of drawing,
erasing and appropriating.

SAT 11–21, SUN 11–19 Kaisaniemi Park
The artists will transform a container into an
interactive audio-visual instrument, inviting the
public to co-create and compose music and
images. Marek Pluciennik and Alejandro Olarte
have co-operated in various projects in Finland
and abroad.

Tuottaja | Producer: Catalysti

Tuottaja | Producer: Catalysti

Monikielistä tietoa
maahanmuuttajille
elämästä Suomessa

Tuottaja | Producer: Sambic dance school

Tuottaja | Producer: Joogakoulu Shanti

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

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

Finnishcourses.fi
Kaikille avoimet suomen ja ruotsin kielen kurssit
HELSINKI–ESPOO–VANTAA–KAUNIAINEN
JULKAISIJA HELSINGIN KAUPUNKI
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Tuottaja | Producer: Universum

www.kvtuki57.fi

Tukea maahan muuttaneiden miesten
työllistymiseen ja kotoutumiseen

Hyviä hetkiä ja vapaaehtoistoimintaa jo 60 vuotta!
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RADIOLÄHETYKSET
RADIO BROADCASTS

Teksti | Text:
Heini Laitinen

MAAILMAN KIRJAT | WORLD BOOKS

Koostanut | Collected by:
Timo Kalevi Forss

Panaman paperit – veronkiertoa
paljastanut tietomurto

Kyläradio – festaritunnelmaa kotisohville

Tuottaja: Into Kustannus

Paneelikeskustelu:
Mikä riivaa mediassa?

Kirjailijoiden sananvapauspaneeli
– keskustelemassa Katja Kettu,
Panu Rajala ja Tuomas Muraja

KANSALAISYHTEISKUNTA / DEMOKRATIA

toivomme, että toimintamme myötä he saavat
rohkeutta lähteä toteuttamaan myös omia juttuja”, kertoo Mieletöntä valoa -hankkeen tuottaja
Emmi Vainio.
Mielettömän valon vertaistuottaja Iines Sade
odottaa jännityksellä tulevaa festivaalilähetystä.
”Tänä vuonna yritän uskaltaa lähestyä entistä rohkeammin radioteltan ohi kulkevia ihmisiä
ja tehdä lyhyitä katuhaastatteluja. Parasta festivaalilähetyksen tekemisessä on se, että suoran
lähetyksen sisältöä ei pysty etukäteen täysin
suunnittelemaan. Eteen tulevissa tilanteissa on
pakko uskaltaa ja yrittää parhaansa. Haastattelut ovat erityisen jännittäviä, koska etukäteen
on vaikea tietää miten haastattelu etenee. Tekemällä oppii parhaiten.”
Kyläradio välittää festivaalin sanomaa myös
niille, jotka eivät syystä tai toisesta pääse itse
paikalle. Lähetystä kuuntelemalla voi tempau-

Tuottaja: WSOY

Maria Manner & Teivo
Teivainen: Brasilia
tua mukaan festaritunnelmaan vaikka omalta
kotisohvalta.
Lähetykset toteutetaan yhteistyössä Radio
Valon ja Steg för Stegin kanssa. Lähetyksen
tekemistä voi tulla seuraamaan myös paikalle
Tuottaja: Sosped säätiö

Suorat lähetykset Maailma kylässä -festivaalilta la 27.5. klo 12–19 ja su 28.5. klo 12–18.
Kuuntele Helsingissä Lähiradion taajuudella 100,3 MHz tai netissä osoitteessa
mieletontavaloa.fi.

LA 14.30 Amazon-lava | Brasilia-kirja on sukellus 2000-luvun Brasiliaan. Se kertoo Etelä-Amerikan jättivaltion murroksesta ja kasvukivuista, toiveista ja pettymyksistä. Teos vie
lukijan suurkaupunkien laidoille, karismaattisten saarnamiesten kirkkoihin, laakeille viljelyksille ja sademetsää halkovalle valtatielle. Maria
Manner ja Teivo Teivainen pohtivat kuluttamis-

ta, korruptiota, rasismia ja kansalaisten kasvaneita vaatimuksia. Miten on syntynyt poikkeuksellisen monimutkainen poliittinen järjestelmä
ja ristiriitojen riivaama talous? Mitä tapahtuu,
kun kymmenet miljoonat ihmiset nousevat köyhyydestä?

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

Tuottaja: Siltala

Elämäni vegaanina
– urheilija ja lääkäri
kertovat
ILMASTO & YMPÄRISTÖ / KESTÄVÄ TALOUS

SU 16.30 Amazon-lava | Vanhuudesta puhutaan sairauksina,
taloudellisena taakkana ja pommina. Erityisesti vanhat naiset
ovat näkymättömiä ja äänettömiä – vaikka heitä on Suomessa yli
700 000. Vanha ja vireä muuttaa tätä kuvaa. Kirja paljastaa nykytutkimuksen rajalliset näkökulmat ja kannustaa naisia itse keräämään paremman elämän ainekset. Isoäitikirja kokoaa ajankohtaista tutkimusta ja tietoa, mutta tarjoaa myös kokemuksia
ja näkemyksiä. Vappu Taipale on ministeri ja pääjohtaja, joka on
perehtynyt vanhuuteen kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen
avulla ja keräämällä ihmisten kokemuksia.

SU 12.30 Amazon-lava | Onko veganismi tärkeää ja mitä siitä tulisi tietää? Mia Takulan kirja
Elämäni vegaanina – 14 ihmistä huipulla vastaa näihin kysymyksiin. Kirjan haastateltavista
henkilöistä vuorikiipeilijä Carina Räihä ja lääkäri Nina Ilmaniemi kertovat Maailma kylässä
-festivaalilla omia näkemyksiään veganismista.
Carina Räihä on entinen pankkiiri ja nykyinen
vuorikiipeilijä, joka kannattaa innokkaasti veganismia ammattiurheilijan elämäntapana.
Nina Ilmaniemi kannattaa vegaanisen ruokavalion terveellisyyttä terveydenhoidon ammattilaisen näkökulmasta.

Tuottaja: Into Kustannus

Tuottaja: Into Kustannus

KANSALAISYHTEISKUNTA / ERIARVOISUUS

Nyt mennään täysillä metsään!

Tuottaja: Voima Kustannus

ERIARVOISUUS / ILMASTO & YMPÄRISTÖ / LATINALAINEN AMERIKKA

Vappu Taipale: Vanha ja
vireä – Isoäitikirja
UUTUUS!

Sami Tallberg:
Villi cityvegaani
SU 13.10
Amazon-lava

LA 16.30 Amazon-lava | Sosiaalisen median
ohella myös journalismissa vastakkainasettelut
kärjistyvät. Miten toimittaja voi työssään löytää
tien asioiden ytimiin kaiken torahetteikön keskeltä ja miten poliitikko voi pärjätä tälläisella
areenalla heittämättä lisää bensiiniä liekkeihin?
Voima-lehden kustantaja Tuomas Rantanen
haastattelee toimittaja Johanna Korhosta Mikä
niitä riivaa? Suomalaisen julkisen keskustelun
tuska – ja eräitä etenemismahdollisuuksia -kirjasta ja puheviestinnän professori Pekka Isotalusta Mediapoliitikko -kirjasta.

INTO KUSTANNUS

Kyläradio on Maailma kylässä -festivaalin virallinen radio ja tunnelmanluoja. Suorassa
festivaalilähetyksessä kuullaan niin artisteja,
yhteiskunnallisia vaikuttajia kuin aktiivisia kansalaisia. Radiolähetyksen tekevät Mieletöntä
valoa -hankkeen vertaistuottajat, joiden kanssa
tunnelmaa nostattavat Dj Bunuel ja Jii-Pee Hietsilta. Luvassa on särmikäs ja elämäntäyteinen
lähetys, jota ei kannata jättää väliin.
Sosped säätiön Mieletöntä valoa -hanke tuo
yhteen mielenterveyskuntoutujia, kehitysvammaisia ja media-alan ammattilaisia. Suorassa
festivaalilähetyksessä ääneen pääsevät uudet
sekä jo kokeneemmat tekijät, joita yhdistää
kiinnostus media- ja kulttuurialan työhön.
”Hankkeen tarkoituksena on tarjota aitoja kokemuksia media-alan töistä ja vahvistaa
vertaistuottajien työelämätaitoja kiinnostavan
tekemisen kautta. Kannustamme vertaistuottajia tuomaan oman äänen rohkeasti kuuluville ja

jen mestari Panu Rajala ja faktantarkistuksen
asiantuntija, toimittaja ja tietokirjailija Tuomas
Muraja. Keskustelun vetäjänä kirjailija ja toimittaja Ronja Salmi.

NAUSKA

PIRITA TIUSANEN

KANSALAISYHTEISKUNTA / IHMISOIKEUDET / DEMOKRATIA

SU 16.00 Amazon-lava | Voiko kirjailija kirjoittaa ilman sensuuria tämän päivän Suomessa?
Millainen on suomalaisten kirjailijoiden sananvapausperinne? Entä mikä on lukijan vastuu? Kirjailijoiden sananvapauskeskustelussa
pohditaan, mikä on sananvapauden merkitys
kirjailijalle ja suomalaiselle yhteiskunnalla. Keskustelijoina ovat tunnetuimpiin nykykirjailijoihin kuuluva Katja Kettu, kirjailijaelämäkerto-

INTO KUSTANNUS

SU 13.00 Amazon-lava | Into on julkaissut kirjan Panaman paperit – Miten rikkauden veronkierto paljastui? Maailman suurimpiin kuulunut tietomurto paljasti muun muassa Nordean ja Metson
yhteyksiä veroparatiiseihin. Kansainväliseen Panaman papereita tutkineeseen toimittajaryhmään
kuulunut Minna Knus-Galán on kirjoittanut aiheesta kirjan Tarkoin varjeltu. Mukana keskustelussa
myös tietokirjailija ja taloustoimittaja Jyri Hänninen.

INTO KUSTANNUS

ERIARVOISUUS / KESTÄVÄ TALOUS / LATINALAINEN AMERIKKA
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ANDREA BALOGH

RUOKA | FOOD

Teksti | Text:
Antti Heiskala

Nauti kansainvälisistä
katukeittiöistä!

Helsingin Rautatientorilla 27.–28.5.
KIRJAMYYNTIÄ, KIRJALLISTA OHJELMAA, KAIKEN MAAILMAN KIRJALLISUUTTA
30 NÄYTTEILLEASETTAJAN JA YLI 50 ESIINTYJÄN KERA

Festivaalin ruokatarjonnasta vastaavat kuusikymmentä ruokamyyjää,
jotka edustavat keittiöitä ympäri maailmaa. Ruokailupaikkoja löytyy eri
puolilta festivaalialuetta. Anniskelualue sijaitsee Savanni-lavan läheisyydessä.
Jokainen ruokamyyjä on sitoutunut tarjoamaan vähintään yhden kasvisruokavaihtoehdon listallaan. Ateriat myydään astioissa, jotka hajoavat
kompostoitaessa kokonaan. Myyjiä kannustetaan suosimaan luomu- ja
lähiruokaa sekä Reilun kaupan tuotteita.
Monet ruokamyyjät tarjoavat Maailma kylässä -festivaalilla ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua eri ruokakulttuureihin. Kaikki ruokamyyjät löytyvät sivulta 49.

MUKANA
La 27.5 klo 16.00−16.30
Raimo Pesonen: Vihollisk
uvien paluu,
tur vallisuuspolitiikan tas
kukirja

MUUN MUASSA:

Ovatko poliitikot ajautuneet sivu
raiteille turvallisuuspolitiikan
määrittelijöinä, kor vataanko
Nato kahdenvälisillä sotilassuht
eilla USA:n kanssa ja haetaan
ko Suomessakin talouskriisin
koettelemaa kansallista yhtenäis
yyttä jälleen viholliskuvia luom
alla. Sotaretoriikan paluu on
hallinnut julkista keskustelua, ja
median välittämä kuva on koro
stanut oletettuja Suomeen kohdistuvia turvallisuusuhkia ja soti
laallisia keinoja vastauksena niih
in. (Suomen Rauhanpuolustajat & Like)

Enjoy international
street food!
The festival features 60 food vendors, offering a variety of dishes from
around the world. Food stands are located throughout the festival area.
Alcholic 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 biodegradeable
tablewear.
Many organisations provide a once-a-year opportunity to familiarise
yourself with a wide variety of cuisine. For the full listing of food vendors,
see page 49.

MAAILMAN KIRJAT

Tutustu
ruokalistoihin
verkkosivuillamme
maailmakylassa.fi!

La 27.5. 18.00−18.30
Häiriköt-päämaja esittä
ä:

Suomalaiset fasistit

ja ristiretket
Myös suomalaiset rakentavat kan
sallista narratiiviaan sotamuistelo
n kautta. Samalla, kun toistamme tarinaamme, me myös
valitsemme hyvin tarkasti sen,
mitä muistelemme. Häiriköiden
Jari Tammisen haastateltavan
a ovat YTT Jouni Tilli Suomen
pyhä sota – Papit jatkosodan
julistajina (Ateena) -kirjaansa liitt
yen sekä FT Oula Silvennoinen
Suomalaiset fasistit – Mustan
sarastuksen airuet (WSOY) -kir
jansa teemoista.
La 27.5. 18.30−19.00
Suomen romanit, viime

iset kiertolaiset

Aija Kuparisen toimittama tieto
kirja Vanhojen tie avaa neljänto
ista suomalaisen romanivanhuksen elämäntarinan. Koskett
avat ja rajut tarinat kertovat men
neiden vuosikymmenien kiertolaiselämästä ja romanikulttuurista
, joka on jäänyt pääväestölle vier
aaksi. Mukana keskustelussa
myös Suomen romaniyhdistyks
en hankepäällikkö Tiina Isberg.
(Like)

Su 28.5. klo 12.15−12.30
Janne Käpylehto: Aurin

koenergiaa kaikille

FOODIN ON JYVÄSKYLÄLÄINEN PERHEYRITYS, JOKA ON
MAAHANTUONUT JA VALMISTANUT LUOMUELINTARVIKKEITA
JA SUPERFOODEJA VUODESTA 2009.
VALIKOIMASSAMME ON LÄHES 200 ERI RAAKA-AINETTA
AINA VAIKUTTAVIMMISTA YRTEISTÄ PROTEIINEIHIN JA
GLUTEENITTOMIIN VILJOIHIN.
VIERAILEMME VUOSITTAIN VILJELIJÖIDEMME JA
TUOTTAJIEMME LUONA YMPÄRI MAAILMAA.
TEEMME YHTEISTYÖTÄ VALIKOITUJEN PIENIEN
VILJELIJÄYHTEISÖJEN KANSSA TUKEAKSEMME KESTÄVÄÄ
KEHITYSTÄ JA OLLAKSEMME VARMOJA TUOTTEIDEN
ALKUPERÄSTÄ, LAADUSTA, SEKÄ VILJELIJÖIDEN
JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINNISTA.

Maailman kirjat -teltan sähköt
on tuotettu aurinkoenergialla.
Janne Käpylehdon asentamat
aurinkopaneelit ja niihin liittyvä
tekniikka on nähtävillä kirjatel
tan eteläpäädyssä. Sieltä saa
myös käytännön neuvoja auri
nkoenergiasta. Käpylehto on kirj
oittanut aiheesta myös kaksi
kirjaa; Mökille sähköt auringosta
ja tuulesta sekä Auringosta sähk
öt kotiin, kerrostaloon ja yritykseen. (Into)

Su 28.5. klo 17.15−17.45
Palestiina ja ihmisoikeud

et

Syksy Räsänen ja Anna Juhola
keskustelevat Palestiinan tilantees
ta. Räsänen on kirjoittanut
kirjan Israelin Apartheid, joka kert
oo ihmisten eriarvoisuuden mah
dollistavasta järjestelmästä
Israel-Palestiina-alueella. Anna
Juhola on ollut ihmisoikeustar
kkailijana miehitetyllä palestiinalaisalueella vuonna 2016. (ICH
AD Finland & Into)

TOIMINTAMME KULMAKIVIÄ OVAT RAAKA-AINEIDEN LAATU,
PUHTAUS, AITOUS, SEKÄ EETTISYYS JA KESTÄVÄ KEHITYS.
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Maailman kirjat järjestää Into Kustannus,
Aula & Co ja Rosebud Books
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TEEMAOSASTOT | THEMATIC STANDS
USKONTOJEN KYLÄ

Open Finland

Mahdollisuuksien tori B180

Tule kokemaan uskontojen yhteinen tila ja rauhan
rakentamisen paikka. Tutustu eri uskontojen toimintaan
ja tapoihin tarkastella maailmaa ja elämää. Kylässä on
tilaa kysymyksille, vapaalle oleskelulle ja dialogille.

Ihmistä varten.

Miten Suomessa haetaan töitä? Missä voi
opiskella ja mitä? Miten voisin olla avuksi
uusille suomalaisille?
Suomeen muuttaneille tarjotaan tietoa
Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta
Open Finland -teltassa. Mukana ovat Maahanmuuttajanuorten Helsinki, IOM ja UNDP,
Helsingin seudun kesäyliopisto, Miessakit,
ETNO & TRUST -hanke, Stadin aikuisopisto,
Arffman Consulting, Setlementtiliitto ja Kalliolan setlementti sekä Setlementtiasunnot ja
Viittakivi. R515, Rautatientori

Kestävän yrittämisen kylä
Miten arjesta saa kestävämpää? Kestävän yrittämisen kylässä saat vinkkejä kohti
eettisempää kuluttamista. Tapoja on monia
ympäristöystävällisemmistä vaatteista ruokajätteen vähentämiseen ja kahvinporojen
kierrättämiseen. Luvassa on myös lyhyitä esitelmiä, joiden aikataulun löydät teltasta.
Mukana kylässä ovat EntoCube, Fair.fi,
Helsieni & Joukon Voima, Impact Iglu ja
ResQ club. R514, Rautatientori

@uskontojenkyla

Maailmanmatkaajien kylä

avoimetovetdialogiin

Innostusta eettisempään ja kestävämpään
matkailuun saa Maailmanmatkaajien kylästä.
Tutustu ekomatkailuun, vapaaehtoistyöskentelyyn ulkomailla, kulttuurimatkoihin tai
vaikka vaihto-opiskeluohjelmiin.
Mukana kylässä ovat Arial Travel, Allianssin nuorisovaihto, Suomen matkatoimistoalan liitto, Reilun matkailun yhdistys, Ikaalisten Matkatoimisto, Intia-Keskus, Kilroy,
Koonono Matkat, Matkatoimisto Aventura,
Matka-Prima, Traveller ja Ukraine International Airlines. R513, Rautatientori

Olemme myös mukana
Maailma kylässä -festivaalilla!
Tervetuloa tutustumaan upeaan ”Itsenäinen elämä, yhteinen maailma” -osastoomme (G493).
Tule tekemään ostoksia, viihtymään ja saamaan elämyksiä.
Tukemalla toimintaamme, tuet kehitysmaiden vammaisia.
Lue lisää toiminnastamme: www.abilis.fi

Tukea kehitysmaiden vammaisille.

Amnesty International
Tervetuloa kartuttamaan ihmisoikeustietämystä, keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa
ajankohtaisista aiheista ja tapaamaan muita
ihmisoikeuksien ystäviä. Osastolla voit olla mukana vaikuttamassa myös siihen, että Suomen
vuosittaista pakolaiskiintiötä nostetaan.
G504, Kaisaniemen puisto
Ben & Jerry’s – Reilua jäätelöä
Ben & Jerry’s haluaa valmistaa parasta mahdollista jäätelöä mahdollisimman mukavalla tavalla. Yritys tukee Reilua kauppaa, joka on maailmanlaajuinen liike sen varmistamiseksi, että
kehitysmaiden pienviljelijät selviävät kovassa
kilpailussa globaaleilla markkinoilla. Tervetuloa
maistelemaan kevään uusia reiluja Ben & Jerry’s
Topped-jäätelöitä ja kuulemaan lisää yhteistyöstämme Reilun kaupan kanssa.
Ben & Jerry’s kutsuu kaikki mukaan tekemään reiluja tekoja festivaalin ajan!
G497, Kaisaniemen puisto

Digiboom – Lapsen oikeudet
digitaalisessa mediassa
Miten omia tai lapsen yksityistietoja voi suojella netissä? Mihin tietoon netissä voi luottaa?
Osastolla pääsee tapaamaan digitalisaation ja
lastensuojelun ammattilaisia. Lapsille ja nuorille
on puolestaan tarjolla kivaa digitaalista tekemistä. Digiboom on Pelastakaa Lasten ja Telian yhteinen kampanja. G496, Kaisaniemen puisto
Eduskunta ja sisäministeriö
– Turvallinen Suomi 100 vuotta
Eduskunta ja sisäministeriö kutsuvat ihmiset
keskustelemaan Suomen sisäisestä turvallisuudesta. Tule vaihtamaan ajatuksia kansanedustajien sekä sisäministeriön johdon kanssa ja keskustelemaan arjen turvallisuuteen
liittyvistä kysymyksistä. Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista – miten varmistamme, että se on sitä myös tulevaisuudessa?
R509, Rautatientori
Itsenäinen elämä – yhteinen maailma
Vammaisjärjestöjen yhteisellä osastolla haastatellaan tekijöitä ja kumppaneita ja nähdään videoita kehitysyhteistyön kumppanimaista. Tarjolla
on sekä osallistavaa toimintaa että kulttuuria
musiikista valokuviin, sarjakuvaan ja runouteen.
Kokeile myös kangaspuita ja testaa kuulosi kuulohuoneessa. Osastoa koordinoivat Kynnys ry ja
Abilis-säätiö. G493, Kaisaniemen puisto
Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa
Mikä on kansalaisyhteiskunta, ketkä siihen
kuuluvat ja mitä se tekee? Tule ottamaan
asiasta selvää kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepan pisteelle. Luvassa on myös lisää
tietoa siitä, miksi vallan vahtikoiraa halutaan
eri puolilla maailmaa kahlita. Samalla voit rentoutua, nauttia vaikka kupposen kuumaa ja
seurata #KepaTalks-keskusteluja isolta ruudulta. A149, Mahdollisuuksien tori -teltta,
Kaisaniemen kenttä
Maailman kirjat
Maailman kirjat -teltassa voit tavata kirjailijavieraita ja kuunnella kirjailijahaastatteluja, keskusteluja ja paneeleja ajankohtaisista aiheista.
Esillä on runsaasti kustantajia ja kirjallisuusalan
järjestöjä, jotka esittelevät ja myyvät kirjoja.
R512, Rautatientori
Maailman Kuvalehti
Maailman Kuvalehti on ajattelevien maailmankansalaisten oma lehti. Osastolla pääset testaamaan tietämyksesi Latinalaisen Amerikan
maista sekä osallistumaan arvontaan. Uusien
tilaajien ja osastolla arvontalipukkeen täyttäneiden kesken arvomme lennot Kuubaan.
G499, Kaisaniemen puisto
Mahdollisuuksien tori
Kaisaniemen puiston keskelle saman katon alle
kerääntyy 150 kansalaisjärjestöä ja muita näytteilleasettajia. Muun muassa lukuisat kehitysyhteistyö-, ihmisoikeus- ja ympäristöjärjestöt
sekä erilaiset ystävyysseurat esittäytyvät teltassa. Kaisaniemen kenttä

Festivaalille osallistuvien näytteilleasettajien näkemykset eivät välttämättä edusta Kepan virallista kantaa.

Koostanut | Collected by:
Kiira Koskela

Moninainen Suomi
Moniheli ry, Suomen Somalialaisten liitto, Anna
Lindh -säätiön Suomen verkosto ja Familia ry
tuottavat erilaisia asiaohjelmia. Ohjelmanumeroissa käsitellään aktiivista kansalaisuutta ja
osallistumista, naisten asemaa, nuoria yhteisön toimijoina sekä monikielisyyttä.
G505, Kaisaniemen puisto
Plan – Jokatytön oikeudet
Plan auttaa seuraavien vuosien aikana 100:aa
miljoonaa tyttöä ympäri maailman oppimaan
läpi nuoruutensa, johtamaan tasaveroisina
poikien ja miesten kanssa, päättämään omasta elämästään ja tulevaisuudestaan. Tule keskustelemaan jokatytön oikeuksista ja keinoista
parantaa maailman tyttöjen tilannetta. Esillä on
myös valokuvanäyttely Jordanian pakolaisleirillä olevien syyrialaislasten haaveista.
R516, Rautatientori
SASKin onnenpyörä
Mitä jos syntyisitkin uudelleen raksamieheksi
Intiaan tai piiaksi Kolumbiaan? Pyöräytä onnenpyörää ja näe, mihin maahan ja ammattiin
päädyt. Teltassa pääset itse kokemaan, minkälaista on arki maissa, joissa SASK toimii työntekijöiden oikeuksien puolustamiseksi.
G508, Kaisaniemen puisto
Suomen Lähetysseura
Suomen Lähetysseuran Toivoa.fi-kampanja
kertoo siitä, miten koulutus muuttaa lasten ja
nuorten elämää. Tervetuloa osastolle juomaan
kupponen kahvia tai teetä. Samalla saat lisää
tietoa siitä, miten juuri sinä voit olla mukana
tuomassa toivoa niin Boliviaan kuin koti-Suomeenkin. R518, Rautatientori
Suomen Punainen Risti
Suomen Punainen Risti (SPR) on suuri suomalainen kansalaisjärjestö. Avustustyötä maailmalla tehneet kertovat omista kokemuksistaan,
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun työstä
sekä mahdollisuuksista päästä mukaan avustustyöhön. G507, Kaisaniemen puisto
Ulkoministeriö – Suomen kehitysyhteistyön saavutuksia: 100 kehitystulosta
Ulkoministeriön teltassa voit tutustua kehitysyhteistyön tuloksiin. 100-vuotiaan Suomen
kunniaksi ulkoministeriö julkaisee tänä vuonna
100 kehitystulosta. Kehitysyhteistyön saavutuksiin voit tutustua myös pelaamalla #Suomi100 & maailma -tietovisaa ja osallistua arvontaan. R511, Rautatientori
Uskontojen kylä – avoimet ovet
uskonto- ja kulttuuridialogiin
Uskontojen kylässä uskonnot ja ihmiset kohtaavat. Ohjelma koostuu pienimuotoisista keskusteluhetkistä ja työpajoista, eri uskontojen
rukoushetkistä ja pyhistä teksteistä sekä monenlaisesta taidemeiningistä. Teemakylän järjestävät Helsingin ev.-lut.-seurakunnat yhdessä
monien eri uskonnollisten yhteisöjen kanssa.
B180, Mahdollisuuksien tori -teltta,
Kaisaniemen kenttä
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Open Finland
How do you apply for a job in Finland?
Where and what can you study? Open Finland offers information about Finland and
Finnish society to immigrants and to those
interested in helping new Finns. Represented are Maahanmuuttajanuorten Helsinki,
IOM and UNDP, Helsinki Summer University,
Miessakit Association, ETNO & TRUST project, Helsinki Vocational Adult Institute, Arffman Consulting, The Finnish Federation of
Settlement Houses and Kalliola Settlement
and Setlementtiasunnot and Viittakivi.
R515, Railway Square

Sustainable Business Village
How to make your daily life more sustainable? Startups, small businesses and organisations working on sustainable development
inspire you on how to live more sustainably
including insects in your food habits, reducing food waste, wearing nature-friendly
clothes, making homes more fair or giving a
second life to coffee.
Exhibitors are EntoCube, Fair.fi, Helsieni
& Joukon Voima, Impact Iglu and ResQ club.
R514, Railway Square

World Travelers Village
Concerned about ethics of tourism? The
World Travelers Village exhibitors will give
inspiration for future travel projects, tips on
how to travel in a more responsible and ethical way.
Represented are Arial Travel, Allianssin
nuorisovaihto, Association of Finnish Travel
Agents, Finnish Association for Fair Tourism,
Ikaalisten Matkatoimisto, Intia-Keskus, Kilroy, Koonono Matkat, Matkatoimisto Aventura, Matka-Prima, Traveller and Ukraine International Airlines. R513, Railway Square

Amnesty International
Visit our stand to learn more about human
rights, speak with experts about current issues
and meet other everyday human rights advocates. You may also lend your voice to our effort
to raise the annual quota of refugees accepted
by Finland. G504, Kaisaniemi Park
Ben & Jerry’s – Fairtrade Ice Cream
Ben & Jerry’s wants to make the best possible
ice cream in the nicest possible way. We support Fairtrade, a worldwide movement working
to ensure that small-scale farmers in developing nations can make it in the ultra-competitive
global marketplace. Come and taste our new
Ben & Jerry’s Topped ice cream and hear more
about our partnership with Fairtrade. We also
welcome to do Fair deeds during the festival!
G497, Kaisaniemi Park
Digiboom – children’s rights and
digital media
How can one protect a child’s privacy on the
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internet? What information can be trusted?
Speak with experts on digitalisation and child
protection about the media landscape young
people encounter as well as current internet
phenomena. There is also much for young
people and children to do. Digiboom is a joint
project between Save the Children Finland and
Telia. G496, Kaisaniemi Park

The Parliament and the Ministry of the
Interior – 100 years of security in Finland
The Parliament and the Ministry of the Interior
invite visitors to discuss the internal security
of Finland. Meet and speak with members of
parliament and ministry leadership and get answers to questions related to everyday security
issues that affect us all. Finland is one of the safest countries in the world – how do we ensure
that it stays that way? R509, Railway Square
Independent Life – A World for Everyone
A joint stand by disability organisations is dedicated to information and stories about their
work. The stand’s factual programme includes
interviews with workers as well as partners and
recent video footage from development co-operation partner countries. The stand is coordinated by The Threshold Association and Abilis
Foundation. G493, Kaisaniemi Park
Development co-operation umbrella
organisation Kepa
What is the civil society, who are in it and what
does it do? Find out at the stand of Kepa, the umbrella organisation for development co-operation. The stand also discusses the media: why is
the fourth estate being chained in various parts
of the world? Kepa also provides an opportunity
to relax, have a hot drink and watch the #KepaTalks discussion on the screen of our large living room. A149, Market of Possibilities Tent,
Kaisaniemi Park
World Books
Meet 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.
R512, Railway Square
Maailman Kuvalehti
Maailman Kuvalehti is a magazine tailored for
people interested in stories from around the
world. Welcome to our festival section to test
your knowledge on Latin American countries
and to take part in a raffle. All new subscribers
will take part in the raffle and the winner will be
offered flight tickets to Cuba.
G499, Kaisaniemi Park
Market of Possibilities
There’s something for everyone, with 150 civil society organisations and other exhibitors
sharing a tent at Kaisaniemi Park. The organisations represent development co-operation,
human rights and environmental issues, as well
as international friendship associations and
volunteer work organisations.
Kaisaniemi Park

Moninainen Suomi
”Moninainen Suomi” is the title for variety of
thematic programme around the topic of diversity organised by Moniheli, Suomen Somalialaisten liitto, Anna Lindh Foundation Finnish
network and Familia ry. The programme will
touch upon issues of active citizenship and
participation, women’s rights, the position of
youth in society and multilingualism.
G505, Kaisaniemi Park
Plan – Everygirls’ rights
In the coming years Plan International will help
100 million girls around the world to learn, lead,
decide and thrive. Come to our tent to discuss
about every girls’ rights and ways to change
girls’ situation. The tent also has a photo exhibition from a refugee camp in Jordan where
you can learn about future dreams of Syrian
girls. R516, Railway Square
SASK Wheel of Fortune
What if you were reborn as a construction
worker in India or a maid in Colombia? Spin the
wheel and find out where you end up. The tent
of the Trade Union Solidarity Centre SASK will
also show you everyday lives in the countries
it operates in for the benefit of workers’ rights.
G508, Kaisaniemi Park
Felm
At Felm’s stand you will see how profoundly
education can change lives. Welcome to our
stand in Railway Square to have a cup of coffee
or tea and hear how you take part in bringing
more hope to our world. R518, Railway Square
Finnish Red Cross
Finnish Red Cross (FRC) is a major player in
the Finnish civil society. FRC aid workers share
their experience on the Red Cross Red Crescent work in other countries, explaining how to
get involved in relief work abroad.
G507, Kaisaniemi Park
Finland’s achievements in development
cooperation: 100 results in development
cooperation
The Foreign Ministry’s stand provides visitors
information about the results of Finland’s development cooperation. To mark the centenary of
independent Finland, the Ministry for Foreign
Affairs has started a series called 100 results in
development cooperation, which will be complemented in the course of the year (available
in Finnish only). R511, Railway Square
Village of Religions – opening doors to a
dialogue of religions and cultures
Village of Religions is a meeting point for religions and people. The programme of the Village of Religions consists of small talks and
workshops, prayers and sacred texts of different religions and many kinds of arts and crafts.
Village of Religions is hosted by the Evangelical Lutheran Church of Helsinki in association
with many other religious communities.
B180, Market of Possibilities Tent,
Kaisaniemi Park

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

KANSALAISJÄRJESTÖT JA MUUT NÄYTTEILLEASETTAJAT
CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS AND OTHER EXHIBITORS
Yli 270 kansalaisjärjestöä, oppilaitosta, viranomaista ja yritystä esittäytyy Rautatientorilla,
Kaisaniemen puistossa ja Mahdollisuuksien
tori -teltassa.
Over 270 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.
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Finnwatch ry................................................G508
Foodin...........................................................G494
Friends of Zimbabwe.................................E257
Gaudeamus...................................................R512
Globaali sosiaalityö.................................... B167
Global Clinic.................................................B169
Green Living Movement Suomi...............A121
Helsieni .........................................................R514
Helsingin epilepsiayhdistys.................... D229
Helsingin kaupungin ympäristökeskus........
........................................................................G489
Helsingin Kehitysvammatuki 57............. D235
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys.......G454
Helsingin ortodoksinen seurakunta..... B180
Helsingin Polkupyöräilijät........................D237
Helsingin rauhanturvaajat (HelRt)......... G479
Helsingin seudun kesäyliopisto.............R515
Helsingin seurakuntayhtymä.................. B180
Helsingin työväenopisto..........................G489
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta.... A140
HelsinkiMissio Nuorten kriisipiste ja
ammatillinen seniorityö.............................C192
Hivpoint.........................................................A145
Home Street Home.....................................A110
Homepakolaiset.......................................... B172
Humaania päihdepolitiikkaa....................B170
Hyvinkään kehitysmaayhdistys.............. A127
Hyvinvointilomat........................................ C186

Maailma kylässä
-festivaalin järjestää

Hämeenlinnan Maailmankauppayhdistys.......................................................A129
ICAHD Finland.............................................. B175
ICEJ Suomen osasto.................................. E265
Ihmisoikeusliitto......................................... G462
Ikaalisten Matkatoimisto..........................R513
Imatra Base Camp......................................G455
Impact Iglu....................................................R514
Insinööriliitto...............................................G508
Interpedia......................................................A107
Intia-Keskus..................................................R513
Into Kustannus.............................................R512
Invalidiliitto.................................................. G493
IOM ja UNDP.................................................R515
ISM Finland.................................................. C195
Joukon Voima...............................................R514
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty.......................................................G508
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.G508
Kaapatut Lapset......................................... B160
Kalevalaisten Naisten Liitto.................... C210
Kansainvälinen Solidaarisuustyö.......... A103
Kansainvälinen vapaaehtoistyö (KVT).D228
Kansan Uutiset...........................................C206
Kapua............................................................ D223
Kehitysmaayhdistys Indigo......................A126
Kehitysmaayhdistys Pääskyt...................A131
Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa...A149
Keren Kajemet Finland.............................. C217
Keskustajärjestöt........................................C213
Kilroy..............................................................R513
Kirkon evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä...........................................G477
Koonono Matkat..........................................R513
Kristillinen kirjakauppa.............................R512
KSL-opintokeskus......................................G466
Kulttuuriosuuskunta Uulu.........................C214
Kulttuuriyhdistämö Interkult................... C189
Kuuloliitto..................................................... G493
Kuurojen Liitto............................................ G493
Kynnys........................................................... G493
Kädestä käteen – Mano a Mano............. A105
Käenkukka/Vantaan kaupunki............... G493
Käymäläseura Huussi ................................ A111
Lasten ja nuorten säätiö............................A143
Lasten Kesä.................................................. B157
Le Monde Diplomatique............................R512

Tule kuuntelemaan
kiinnostavimmat
keskustelut globaalista
oikeudenmukaisuudesta ja
osallistu Twitterissä!

#kepatalks
Kepa talks
-ohjelmanumerot
tässä lehdessä

KANSALAISJÄRJESTÖT JA MUUT NÄYTTEILLEASETTAJAT
CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS AND OTHER EXHIBITORS
Luckan........................................................... D239
Luonto-Liitto.................................................C197
Maahanmuuttajanuorten Helsinki..........R515
Maahanmuuttovirasto ja Euroopan
muuttoliikeverkosto.................................. R510
Maailman Kuvalehti...................................G499
Maailmankauppa Juuttiputiikki.............. A130
Maailmanvaihto – ICYE Finland...............D227
Maan ystävien ilmastokampanja...........G450
Maan ystävät............................................... G451
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Uudenmaan piiri......................................... D236
Marokon Ystävät Suomessa.................... G473
Marttaliitto....................................................C191
Matka-Prima.................................................R513
Matkatoimisto Aventura............................R513
Metsäkustannus..........................................R512
Mielenterveysyhdistys HELMI................D230
Mieletöntä valoa......................................... G482
Miessakit.......................................................R515
Minerva Kustannus.....................................R512
Monika-Naiset liitto....................................B162
Monikielinen viestintä ja tulkkaus.........C187
Moninainen Suomi.....................................G505
Msingi-seura................................................A119
Naisasialiitto Unioni...................................B164
Nakurun lapset ...........................................A141
Nastamuumio...............................................R512
Niemikotisäätiö...........................................B152
niin & näin.....................................................R512
Nobody’s Dog............................................. D226
Nouseva Aurinko.........................................C216
NuevoMundo............................................... C188
Nuoristotutkimusverkosto.......................R512
Nuorten Ääni -toimitus.............................C205
Näkövammaisten liitto.............................. G493
Oikeutta eläimille.......................................C200
Opettajat ilman rajoja............................... D234
Otavan Opisto............................................. C202
PAM................................................................G508
Pand – taiteilijat rauhan puolesta.......... G461
Partiolippukunta Pursitytöt......................B159
Patmos – Operaatio Joulun Lapsi........... R517
Pelastakaa Lapset.......................................B154
Pelastusarmeija.......................................... G478
Perussuomalaiset.......................................C212
Pinskut..........................................................G503
Plan International........................................R516
Pohjoismainen kulttuuripiste..................R519
Projektilähetys Mwika...............................A134
Protu.............................................................. C190
Pääkaupungin turvakoti............................B156
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys
........................................................................ D225
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.. G502
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja
Läheiset ........................................................ C211

Rakennusliitto.............................................G508
Rauhankasvatusinstituutti RKI............... G457
Rauhanliitto – Fredsförbundet................G456
Refugees Welcome Finland kotimajoitusverkosto........................................................ G452
Reilun matkailun yhdistys.........................R513
ResQ Club.....................................................R514
Rosebud Books...........................................R512
Sadankomitea.............................................G458
Safe Stadi......................................................B153
SAK................................................................G508
Sambic tanssikoulu....................................C194
SASK..............................................................G508
Savukeidas....................................................R512
SEED............................................................... A117
Seta.................................................................B168
Setlementtiasunnot ja Viittakivi.............R515
Setlementtiliitto ja Kalliolan setlementti
.........................................................................R515
SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten
liitto................................................................G480
Siemenpuu-säätiö.......................................A114
Sininauhasäätiön PopUpasumisneuvontakioski............................. G474
Sininuorisoliitto...........................................B161
Sisäministeriö.............................................R509
Solidaarisuus.............................................. A104
Sosialidemokraattiset Nuoret,
Stadin Demarit & SDP............................... G470
SOS-Lapsikylä.............................................G464
Spartacus-säätiö........................................ A108
SPR Veripalvelu..........................................G506
Stadin aikuisopisto.....................................R515
Sukukansojen Ystävät................................E253
Suomen Akateemisten Naisten Liitto ja
Luetaan yhdessä -verkosto......................B163
Suomen Bahá’í-yhteisö............................. B180
Suomen Buddhalainen Unioni SBU....... B180
Suomen Caritas........................................... B173
Suomen Ekumeeninen Neuvosto.......... B180
Suomen Falun Dafa -yhdistys.................. B177
Suomen kirjastoseura...............................G488
Suomen Kristillinen Lääkäriseura..........A138
Suomen Lepralähetys................................A139
Suomen luonnonsuojeluliitto.................G453
Suomen Lähetysseura...............................R518
Suomen matkatoimistoalan liitto
SMAL..............................................................R513
Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto
FIMU.............................................................. G481
Suomen Palestiinalaisten Siirtokuntayhdistys......................................................... E271
Suomen Punainen Risti............................ G507
Suomen Punainen Risti, Helsingin
ja Uudenmaan piiri..................................... D238
Suomen Rauhanpuolustajat..........G459, R512
Suomen UN Women....................................B165

The views of the exhibitors participating in the festival do not necessarily represent Kepa’s official views.
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Suomen World Vision................................ G487
Suomen YK-liitto.........................................G463
Suomi Nicaragua seura.............................A116
Suomi Tansania Seura............................... E255
Suomi-Etelä-Afrikka-seura...................... E260
Suomi-Etiopia seura...................................A122
Suomi-Intia-Seura...................................... E268
Suomi-Israel Yhdistysten Liitto.............. E264
Suomi-Korea-seura.................................... E266
Suomi-Kuuba-seura....................................E267
Suomi-Mosambik seura........................... E256
Suomi-Namibia-Seura................................E258
Suomi-Somalia Seura.................................E259
Suomi-Syyria Ystävyysseura....................E270
Suomi-Venäjä-Seura...................................E254
Svenska hörselförbundet.......................... A137
Taksvärkki.....................................................A144
Tampereen kehitysmaakauppa...............A125
TA-tieto..........................................................R512
TEAM.............................................................G508
Tekniikka elämää palvelemaan...............A123
Terra Cognita................................................R512
Tiedekirja......................................................R512
Traveller.........................................................R513
Tutkijaliitto....................................................R512
Työväen Akatemia......................................C204
Työväenmuseo Werstas........................... C203
Tähdenkantajat..........................................G468
Uhusiano...................................................... A106
Ukraine International Airlines.................R513
Ulkoasiainministeriö..................................R511
UNICEF vapaaehtoiset..............................B158
UNU-WIDER................................................. A150
Uskontojen yhteistyö Suomessa
– USKOT Foorumi....................................... B180
Vammaiskumppanuus.............................. G493
Vammaisten maahanmuuttajien
tukikeskus Hilma........................................ G493
Vantaan Antikvariaatti...............................R512
Vantaan seurakuntayhtymä..................... B180
Vapaa-ajattelijat.........................................G490
Vasemmistofoorumi...................................R512
Vasemmistonuoret.................................... G467
Vastapaino....................................................R512
WaterFinns....................................................A112
WeFood.........................................................D240
Vegaaniliitto................................................ C198
Vienan Karjalan ystävät.............................E263
Vihreä Lanka -lehti..................................... C184
Vihreät............................................................C183
Vihreät nuoret..............................................C182
Voima Kustannus........................................R512
WWF.............................................................. G491
YAD Youth Against Drugs.........................B151
Yhteiset Lapsemme...................................G465
Yliopisto-lehti............................................. D224
Äetsän Seudun Kehitysmaaseura...........A128

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........................................ E350
Afrimood........................................................E307
Am International......................................... E346
Annukka Laine.............................................E352
Ari Markkola................................................ E303
Arjen Ilot....................................................... E304
ASMI...............................................................E319
Baja Clothing............................................... E306
Blanca Ayala.................................................E324
Calabash Artshop...................................... E345
Cincin.............................................................E349
Esoteeriset Alkemistit...............................E332

Fairy factory..................................................E326
Gopala........................................................... E308
Handcrafted Vegan Soaps & Cards and
Jewelry........................................................... E321
Helmiprinsessa............................................E322
Helmipöllön Korupaja................................E343
Hiekkakakku................................................. E317
Holland Bicycles......................................... E302
House of Simone.........................................E318
HunajaHuone...............................................E323
Inka Kauppa................................................. E309
Inka paahtimo..............................................E312
Inka wasi....................................................... E301
Inkuto Organics.......................................... E331
Karma Bhutia............................................... E328
Kashmir Creative Handycraft.................. E342
Katja´s Coffee Sack....................................E353
Kenya Finnish Society.............................. E320
Kongaamo.....................................................E334
Korumetsä.....................................................E316
Les Carottes Sont Cuites...........................E329
Lumous Koru................................................E315
Mariel Design...............................................E338

Mithu – aarteita ja elämyksiä .Etelä-Aasiasta
........................................................................ E310
Natural Beauty Shop..................................E339
Nea Krantz.................................................... E344
Nora Fashion Helsinki................................E335
Omstart......................................................... E348
Osman Bangura...........................................E325
Paula Vehkomäki Design......................... E355
Paulanka........................................................E333
Pikku Buddha...............................................E337
PinjaPuu.........................................................E351
Pinus Sibirica.............................................. E340
Pitsin Uusi Elämä.........................................E341
Punainen norsu............................................ E327
Risako........................................................... E354
Rita Vargas....................................................E313
Rumpu-ukko.................................................E347
Sahra´s Shop.............................................. E305
Sebastian’s Creations............................... E330
Tarutao..........................................................E300
Wannii Design..............................................E314
Woobs Design.............................................. E311
Väinölän luomutila......................................E336

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.
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 Diaspora (GHA).............................. F417
African Pots (ETH/NGR/SEN)....................F393
Arabialais-Suomalaisten Perheiden
Yhdistys (EGY/LIB/PLE)..............................F384
CAMCUDAF (CMR)..................................... F408
Cameroon-Bali Nyonga Cultural
Association (CMR/FIN/NGR).....................F415
Finn-Mamu Monikulttuurinen (EGY)...... F405
Funky Amigos (GHA).................................F400
Ghana Union (GHA).................................... F403
Habibi Mediterranean Cuisine (EGY/LIB)
........................................................................ F445
Irakin Työllistämisyhdistys IRTY (IRQ)...F407
Kotifalafel (SYR)...........................................F435
Levant middle eastern street food(SYR)F423
Mini Ethio Market (ETH).............................F438
Next century club (GHA)...........................F389
Ogaden community (SOM).......................F416
Sierra Leone Organization of Finland
(SLE)............................................................... F409
Sierra Leonen pojat (SLE)..........................F419
Siltaks (COD)................................................F429
Suomen Palestiinalaisten naisten
yhdistys (PLE)...............................................F386

Suomen Palestiinalaisten
Siirtokuntayhdistys (PLE)..........................F410
Suomi Gambia (GAM)................................. F412
Suomi-Ghana Seura (BAR/GHA/JAM).....F418
Taste Of Africa (UGA).................................. F411
Umuaka dancing club (NGR)................... F404
Zava Kurdish Cusine (SYR/TUR)..............F396
AASIA | ASIA

Apsara Angkor (CAM)................................F443
Bali Brunch – Indonesian Vegan street
food (INA)...................................................... F391
Bangkok street (THA).................................F428
Doisaket Thai Food (CHN/THA)...............F383
Espoon vietnamilais-suomalainen
yhdistys (VIE)............................................... F420
Festica (CAM)...............................................F382
Hodai ravintola (CHN)................................F432
KAMYS (CAM)...............................................F401
Korkein Mestari Ching Hai kansainvälinen .
meditaatioyhdistys (JPN/USA/VIE)..........F388
Lasten Tulevaisuus / Children’s Future
(PHI)................................................................ F414
LUCKY vegan (USA/VIE).............................F398
Masala Indian & Afghan Cuisine (AFG/IND) .
.........................................................................F439
Maya Nepal (AFG/NEP)..............................F395
MEBSF/The Multi-Ethnic Burmese
Society of Finland (MYA)...........................F385
Namaskaar kamppi (PAK)......................... F444
Nepalese Restaurant Kantipur (NEP).....F433
Prikhom Thai Street Noodle (THA)......... F397
Siam Ros Thip (THA)...................................F436
Suomalais-Filippiiniläinen Yhdistys (PHI)
........................................................................ F406
Taste of Tibet (BHU/CHN/IND).................. F381
Vietnamilaista ruokaa (VIE)......................F441

LATINALAINEN AMERIKKA | LATIN AMERICA

Apua Kolumbian lapsille (COL)............... F390
Arepera Bros (VEN).....................................F425
Brasilialainen Herkkuteltta (BRA)...........F442
Brazilian Carnaval Street Kitchen
(BRA)...............................................................F424
Hannun Churros (BRA)............................... F437
Sabor Azteca (MEX)....................................F399
Suomi Nicaragua seura (NCA).................F394
EUROOPPA | EUROPA

Bungiorno Caffe Ravintola (ITA)............. F440
Crepe Stop (FRA)........................................ F380
Fredrika-koulu (FIN)....................................F447
Helsingin Työttömät HeTy (FIN)............... F413
Kuusamon Kalaravintola
– Muikku & Pottu (FIN)................................F434
Petit Moulin (FIN)........................................ F448
Petit Moulin (FIN).........................................F431
Ravintola Ilves (FIN).................................... F427
Spiraaliperuna (FIN)....................................F422

Reilun kaupan
kahvila keskellä
Mahdollisuuksien
tori -telttaa.
Tervetuloa!
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KARTAT | MAPS

RAUTATIENTORI
RAILWAY SQUARE

KAISANIEMEN PUISTO | KAISANIEMI PARK

Taiga-lava
Taiga Stage

Kaisaniemen puisto
Kaisaniemi Park

F386
F385
F384

Musiikki | Music
Savanni-lava
Savannah Stage

Kaisaniemen puisto
Kaisaniemi Park

F380
F381
F382
F383

Asiaohjelma | Factual Programme
Ravintola
Restaurant

Levykauppa
Record Store

Elokuvat ja dokumentit
Films and Documentaries

F427

F428

F429

R509

MaahanmuuoR510 virasto

Alueohjelma | Site Programme
Mahdollisuuksien tori
Market of Possibilities

Sisäministeriö
ja Eduskunta

Kansalaisjärjestöt ja muut näyeilleaseajat
Civil Society Organisations and Other Exhibitors

Rautatieasema
Railway Station

R511

Ulkoasiainministeriö

Sustainable
Business
R514

Open
Finland
R515
Plan
R516 International

World
Travelers

Basaarimyyjät | Bazaar Vendors

E355
–
E346

E345
–
E336

E308
–
E317

E318
–
E327

Kierrätyspiste | Recycling Point
Pyörätuolikoroke
Wheelchair Platform

SAT 11–21
& SUN 11–19
Free Entrance!

Pohjoismainen
R519 kuluuripiste

Maailman kirjat
World Books
Mekong-lava
Mekong Stage

R512

Aurinkovoimala
Solar Plant

Induktiosilmukka | Induction Loop

Vesipiste
Water Point

Festivaali-info
Festivaali-info

Kaivokatu

Ensiapu | First Aid

E335 – E328

G494
G490 G492
G489
G491 G493
G488
G487

Itsenäinen elämä
– yhteinen maailma

G485
F397
F398
F396
F399
F395
F400
F394
F401
F393

Ensiapu
First Aid

G496

Poliisiasema
Police Station

G497

B174

Ben & Jerry’s

Kaisaniemen
puistokuja

B173

B176

G503

F447 F448

B169
B168

Vaunuparkki
Pram Park

B177

B175

A109
A110

A117 A119 A121 A123
A118 A120 A122
A116

A111
A112

A115

B167

G506
G507

G508

Katutaidepiste
Street Art Area

F389

F390

Kansallisteaeri
National Theatre

Moninainen
Suomi

id

B161

SASKin
Onnenpyörä

A138

B159

A139

B158

LA 11–21
& SU 11–19
Vapaa pääsy!

C192

C206
C204
C202
C205
C203
C201

C200

C211
C213
C215
C210
C214
C212
C216

C194

C199
C198
C197

Uskontojen kylä
Village of Religions

A150

C196

E271
E270
E269
E268

D222

B180

E267
D223
D225

A132 A130 A128 A126
A131 A129 A127 A125
A140

D230
D230

D228
D229

D227

D234
D234

D236
D235

D237

D240

B155

B152
B153
B151

E254

E253

E255

E256

E264
E263

D238

E260

B154

E266
E265

D226
D239

A143
A145
A142
A144
A146

A141

B157

B156

C195

Kahvila
Café

Suuri näyttämö: 885 paikkaa.
Suomen pakolaiskiintiö vuodessa: 750 paikkaa.
Suihkulähde
Fountain
Tenava-Timbuktu
Kids’ Corner

Savanni-lava
Savannah Stage

C218

A134
A133

A137

B160

SPR

C190

C217

Story Sharing
Universum

B162

s’ C orn

C188

Yhtävyysseurat
Friendship Associations
Esteetön reii
Accessible Route

C191

A149

B163

u
ukt

Suihkulähde
Fountain

Amnesty
International

C186

C189

Järjestö 100-näyely
Järjestö 100 Exhibit

B164

G504
G505

C187

A114

B166

-Timb
va

C183
A153C182 A161
C184

A106
A104
A105
A103
A107

B165

Festivaali-info
Festivaali-info

Vapaaehtoistyö
Voluntary Work

C193

A108

Kohtaamispaikka
Meeting Point

Latauspiste
Charging Point

Yleisosasto
General Section

B172

Maailman
Kuvalehti
G502

G484

Ihmisoikeudet
Human Rights

Digiboom

B170

F388

Taiga-lava
Taiga Stage
Rautatientori
Railway Square

G499

Kehitysyhteistyö
Development Cooperation

K

G482
G481
G480
G479
G478
G477
G476
G475
G474
G473
G472
G471
G470
G469
G468
G467
G466
G465
G464
G463
G462
G461
G460
G459
G458
G457
G456
G455
G454
G453
G452
G451
G450
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Anniskelualue
Bar Area

Patmos

Suomen
R518 Lähetysseura

Amazon-lava
Amazon Stage

Ruokaa, kahvia
Food, Coffee

er

F420
F419
F418
F417
F416
F415
F414
F413
F412
F411
F410
F409
F408
F407
F406
F405
F404
F403

Kehitysyhteistyö
Development
Cooperation
A103 – A150
Ihmisoikeudet
Human Rights
B151 – B180
Yleisosasto
General Section
C182 – C218
Vapaaehtoistyö
Volunteer Work
D222 – D240
Ystävyysseurat
Friendship Associations
E250 – E271
Uskontojen kylä
Village of Religions
B180

Tena

Kaisaniemen puistokuja

Vesipiste
Water Point

F431
F432
F433
F434
F435
F436
F437
F438
F439
F440
F441
F442
F443
F444
F445

Kino Caisa

Vesipiste
Water Point

R513

R517

E300 – E307

Mikonkatu

F425
F424
F423
F422

Lastenohjelma | Kids’ Programme

E258
E257

E259

Paikkaneuvonta
Tent Information Desk

F391

Rautatientori
Railway Square

Pystymme parempaan! Osallistu osoitteessa: amnesty.fi/pakolaiskiintio

Savanni-lava
Savannah Stage
Anniskelualue
Bar Area

Tervetuloa
osastollemme maistamaan
Reiluja uutuusjäätelöitä!

