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TERVETULOA | WELCOME
Pidetään hyvästä kiinni
Elämme omituisia aikoja. Viime vuosina on
tehty historiallisia päätöksiä: Pariisin ilmastosopimuksessa koko maailma sitoutui kunnianhimoisempiin tavoitteisiin kuin kukaan olisi
uskonut ja YK:ssa sovittiin universaaleista kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteista.
Näiden suurten edistyksellisten ja kunnianhimoisten kansainvälisten päätösten jälkeen maailma on ollut ikään kuin krapulassa – päätöksiä ei
ole saatu muutettua käytännöksi, eikä hyvistä aikomuksista ole tahtonut tulla mitään. Maailman
suurimpiin ilmastopäästäjiin kuuluva Yhdysvallat on irtautunut Pariisin sopimuksesta ja globaalit päästöt ovat parin vuoden pysähdyksen
jälkeen kääntyneet jälleen kasvuun. Maailman
tapahtumat, kuten Yhdysvaltain presidentinvaalit, Brexit, Syyrian kaasuiskut, Pohjois-Korean ja
Yhdysvaltain sapelienkalistelu ja kauppasodan
uhka, ovat kääntäneet edistyksen takapajuisuudeksi ja maailmaa hallitsevat jälleen si-

SISÄLLYS | CONTENTS
säänpäinkääntyneisyys, nationalismin nousu ja
omaneduntavoittelu. Kansalaisten toimintaa ja
sananvapautta rajoitetaan ympäri maailmaa, ja
eriarvoisuus kasvaa.
Silti ihmiset ympäri maailmaa tekevät töitä paremman maailman puolesta koko ajan. Maailma
kylässä -festivaali kertoo siitä työstä sekä niistä
sadoista erilaisista mahdollisuuksista osallistua
oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseen. Koko ajan tapahtuu hyviä asioita. Uusiutuvilla energianlähteillä tuotetaan yhä suurempi
osuus maailman energiasta. Äärimmäisessä
köyhyydessä elävien ihmisten määrä on vähentynyt kaikilla mittareilla. Lapsikuolleisuus on pienentynyt ja yhä useampi lapsi pääsee kouluun.
Agenda 2030:n tavoitteena on hävittää nälkä ja
köyhyys sekä turvata ihmisten ja luonnon hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä. Siihen on enää
12 vuotta, ja meitä kaikkia tarvitaan näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Tule mukaan.

Hold on to the good

Tervetuloa
Eko Lumme
-osastolle G494

LUONNON
PUOLELLA
Eko Lumme -sähkösopimus on sinulle, jolle ympäristö on erityisen tärkeä.
Voit valita joko Eko Lumme Puu tai Eko Lumme Vesi -sopimuksen.
Ne takaavat, että sähkösi on tuotettu 100 % uusiutuvilla energialähteillä.
Eko Lumme -sopimuksien kautta osallistut myös vaihtuviin ympäristöhankkeisiin,
mm. Elinvoimainen järvilohi -hankkeen tukemiseen.

Osallistu arvontaan ja
voita sähköavusteinen
kaupunkipyörä!

We live in strange times. Historic decisions
have been made in the past few years: In Paris, the world committed to climate goals more
ambitious than was thought possible, while the
United Nations set universal goals for sustainable development in its 2030 Agenda.
After these progressive and ambitious international accords, however, the world has
acted as if it was hung over – pacts have not
translated into practice, and the good intentions seem to have been for naught. The United States, one of the planet’s biggest polluters,
renounced the Paris Agreement and, following
a few years’ plateau, global emissions are on
the rise once again. World events, such as the
US presidential election, Brexit, gas attacks in
Syria, sabre-rattling between North Korea and
the US and the threat of trade war have turned
progress into decline, ceding power back to
selfishness and inward-looking nationalism.
Civic activism and freedom of speech are be-

ing curtailed all around a world that is growing
less equal.
Yet people everywhere are still working
to make things better. World Village Festival
tells stories of those efforts and presents hundreds of different ways one can take part in
building a more just world. Positive signs can
be observed all the time. Renewable sources
account for an ever-larger share of the global
energy supply. Every indicator shows that fewer people are living in extreme poverty. Infant
mortality has decreased and more children are
able to go to school. The 2030 Agenda aims to
eradicate hunger and poverty and secure the
welfare of humans and the environment by the
year 2030. That is only 12 years away, and everyone’s effort will be needed. Join us.
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PORMESTARIN TERVEHDYS
GREETINGS FROM THE MAYOR

Euroopan unioni

Maailma kylässä –festareilla
Tule kuuntelemaan keskusteluja!
Taiga-lava (Lavaklubi), Kansallisteatteri
La 26.5. klo 14.00–14.45

Kunnianhimoiset energia- ja ilmastotavoitteet – EU vastaa haasteeseen
Keskustelemassa europarlamentaarikot Sirpa
Pietikäinen ja Liisa Jaakonsaari, Kehys ry:n
pääsihteeri Rilli Lappalainen sekä tiedottaja
Anna-Kaisa Itkonen Euroopan komissiosta.
Taiga-lava (Lavaklubi), Kansallisteatteri
Su 27.5. klo 14.00–14.45

EU näyttää mallia,
miten ilmastotavoitteet toteutetaan

Dear festival visitors

Tervetuloa Helsinkiin!
Helsinki on elävä ja kiehtova tapahtumien
paikka. Erilaista ohjelmaa on joka päivä, ja olen
ylpeä siitä, että helsinkiläiset pääsevät nauttimaan monipuolisesta tapahtumatarjonnasta
omassa kotikaupungissaan. Kiitokset siitä pitää esittää myös Maailma kylässä -festivaalille.
Tänä vuonna festivaalin pääteemana on
Agenda 2030 – Kestävä kehitys. Festivaaliohjelma antaa lupauksia uusista ajatuksista
ja kokemuksista. Tiedän kokemuksesta, että
Maailma kylässä -festivaalia on vaikea kuvailla
yhdellä lauseella, sillä koettavaa on paljon ja
ohjelmaa löytyy kaikenikäisille. Festarialueella
tulee helposti vietettyä enemmän aikaa kuin
alun perin kuvitteli.
Helsinki on värikäs ja kirjava jokaisena
vuoden päivänä, mutta erityisesti silloin kun
Maailma kylässä -festivaali valtaa kaupungin.
Helsingin urbaaniin sykkeeseen tulee tämän
viikonlopun ajaksi uudenlaista rytmiä, tuoksuja, makuja ja ääniä.

Welcome to Helsinki!
Helsinki is a place filled with life and charm.
Every day, the city plays host to something
new and I am proud of the fact that Helsinki’s
residents can enjoy all kinds of events in their
home town. World Village Festival deserves
thanks for their part in making this happen.
This year, the festival’s main theme is the
2030 Agenda for Sustainable Development
and the festival programme promises new
ideas and experiences. I know from experience
that it is difficult to distil World Village Festival
to a single sentence, as there is so much to
see and do for all ages. The festival area’s attractions often keep one occupied for a while
longer than was originally intended.
There is colour and vibrancy in Helsinki every day of the year, but doubly so when World
Village Festival is happening. For one weekend,
new rhythms, aromas, flavours and sounds are
added to the urban heartbeat of Helsinki.
Jan Vapaavuori
Helsingin pormestari | Mayor of Helsinki

isonumero.fi
Myyjä ostaa Ison
Numeron 5 euron
kappalehintaan.

Keskustelijoina europarlamentaarikot Henna
Virkkunen ja Heidi Hautala, Euroopan investointipankin pääomamarkkinaosaston johtaja Eila Kreivi
sekä World Energy Council Finlandin toiminnanjohtaja Helena Kivi-Koskinen.

ostaa

Keskustelut juontaa toimittaja Reetta Räty ja ne
striimataan suorana osoitteessa
www.maalmakylässä.fi.
#maailmakylässä

Arvoisa festarikansa

Laatujournalismia
köyhyyden
vähentämiseksi

#MK2018

tekee
Toimitus tuottaa aikakauslehteä,
jota on kiva lukea. Kaikki tuotot
käytetään myyjien tueksi.

myy
Myyjä myy lehden 10 eurolla
lukijalle ja ansaitsee näin
työllään toimeentuloa.

LAUANTAI | SATURDAY 26.5.2018

KAISANIEMEN PUISTO | KAISANIEMI PARK
Juontajat | Hosts: Renaz Ebrahimi
11.00–11.40 Päistikka
Kepa
12.30–13.15 Raappana
Kepa
14.00–15.00 Jupiter & Okwess (COD)
Kepa
16.00–17.00 Guy One (GHA/DEU)
Kepa
18.00–19.00 Freshlyground (ZAF)
Kepa

TAIGA-LAVA | TAIGA STAGE
KANSALLISTEATTERIN LAVAKLUBI
FINNISH NATIONAL THEATRE CLUB
Juontajat | Hosts: Anna Cadia & Papa Montero

RAUTATIENTORI | RAILWAY SQUARE
Juontajat | Hosts: Toimi Tytti & Bunuel
11.00–11.45 Yakuzi Pato
Kepa
12.00–12.45 Kepa Talks: Ilmasto muuttaa kaiken
– Mitä tekee Suomi?
Kepa

KAISANIEMEN PUISTO | KAISANIEMI PARK
Juontaja | Host: Mika Ojala

11.30–12.10 Ruohonjuuritason julkiset palvelut
Afrikassa
UNU-WIDER

12.00–13.15 Documentary: 			
Burkinabè Rising
Culture of Resistance Films
Kieli: ranska, tekstitys englanniksi

11.45–12.15 Parkourilla kohti kunnioituksen
kulttuuria
Nuorisotutkimusverkosto

11.00–18.00 Raikastamon työpaja – Rakenna
oma nukketeatteri
Raikastamo

12.20–13.00 From a victim of human trafficking
to an activist (NGA/FIN)
FinnWID

13.15–13.45 Discussion:
Improving the status of women
through art (BFA/NGA/USA/IRL)
AFAES

12.15–12.45 Satu Leisko & Amanita Ahoua:
Uusi elämä uudessa maassa
Avain

14.00–14.45 Kunnianhimoiset energia- ja
ilmastotavoitteet – EU vastaa
haasteeseen
Euroopan unioni
15.20–15.50 Ending the war on drugs –
Time for human rights? (PHL/MEX)
Humaania päihdepolitiikkaa
Esityskieli englanti, ei tulkkausta.
16.00–16.40 Mini fashion show: African fashion
arrives in Finland (FIN/NGA)
Maailman Kuvalehti

13.15–14.00 Muuan Mies
Kepa
14.20–15.00 Miten Agenda 2030 -tavoitteista
tulee totta?
Ulkoministeriö
15.05–15.45 A Better World by 2030?
– Not without development		
cooperation (DNK/FIN)
UNDP, WFP, UNFPA
Esityskieli englanti, ei tulkkausta.
15.50–16.30 Nuorten toivelistalla:
Kestävä maailma
Pohjoismainen ministerineuvosto
17.10–17.55 Dr. Olugander & The Riddiments
Band (GMB/FIN)
Maailman musiikin keskus
– Global Music Centre
18.00–18.30 In the shadow of the Finns –
Highlighting African musicians
(FIN/ZMB/SEN)
Maailman musiikin keskus

Esityskieli englanti, ei tulkkausta
16.50–17.30 Building a just world with corporate
responsibility (FIN/UGA)
KIOS
Esityskieli englanti, ei tulkkausta
17.40–18.20 Kestävämpi ja vastuullisempi 		
Eurooppa Suomen johdolla
Kehys
18.30–19.10 Arvorulettia: Kenen mielipiteitä
algoritmit suosivat?
Suomen Setlementtiliitto & Kalliolan
Setlementti
19.20–19.50 Häiriköt-päämajan
yritysvastuukeskustelu		
Häiriköt-päämaja

Maailma kylässä
-festivaalin järjestää

Esityskieli englanti,
ei tulkkausta
14.00–15.25 Documentary:
The Uncondemned
YK Kino
Kieli: englanti, ranska, kinyarwanda,
tekstitys englanniksi
15.25–16.00 Discussion:
Sexual violence as a weapon of war
YK Kino

13.00–13.45 Matka Beninin
musiikkikulttuuriin | A trip to
Benin's music culture
World Music School
Esityskieli suomi ja englanti
14.00–14.15 Klovnit ilman rajoja -esitys
Klovnit ilman rajoja
14.00–17.00 Future inside – Taidetta
muoviroskista
Catalysti

16.15–16.45 Dokumentti: Perheen tähden
Yle
Kieli: suomi

14.40–15.00 Diplon vapaakauppadebatti
Le Monde Diplomatique

16.45–17.15 Keskustelu: Erossa rakkaista –
Perheenyhdistämisen haasteet
Suomen Punainen Risti

15.00–15.30 Oikeudenmukaisuuden ongelma
Gaudeamus

16.45–17.30 Matka Tansanian musiikkikulttuuriin | A trip to Tanzania's
music culture
World Music School
Esityskieli suomi ja englanti

Esityskieli englanti,
ei tulkkausta.

16.00–16.30 Maapallo-muskari
Kierrätyskeskus

15.30–16.00 Pitääkö yritystoiminnalta vaatia
vastuullisuutta?
Häiriköt-päämaja

17.30–18.45 Dokumentti:
Kotimaa Kosovo-Suomi
Yle
Kieli: suomi, albania, italia,
tekstitys suomeksi

16.00–16.30 Voima-tunti: Kirjallista
kulttuurihäirintää
Voima Kustannus

18.45–19.30 Keskustelu: Hetemaj't
– Kahden kulttuurin välissä
Maailman Kuvalehti

Vapaa pääsy!
Free entrance!

18.00–18.30 Zinaida Lindén: Valencia |
Zinaida Lindén: Rakkaus kolmeen
appelsiiniin (RUS/SWE/FIN)
Into Kustannus

12.00–20.00 Afro Sunday DJs
Anniskelualue, Kaisaniemen puisto
Bar Area, Kaisaniemi Park
Afro Sunday
11.00–20.00 Häiriköt-päämajan
vastamainosnäyttely
Mahdollisuuksien tori -teltta
Market of Possibilities Tent
Häiriköt-päämaja
11.00–20.00 Katutaidepiste | Street Art Area
Kaisaniemen puisto | Kaisaniemi Park
12.00–20.00 Story Sharing Universum – Tarinoita
eri kulttuurien arjesta
Story Sharing Universum – Stories
from different cultures
Mahdollisuuksien tori -teltta
Market of Possibilities Tent
Teatteri Universum
12.00–13.00 Opi capoeiraa
Kaisaniemen puisto, viheralue 		
tenniskentän vieressä
Kaisaniemi Park, green area
next to the tennis court
Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto
14.00–15.00 Ben & Jerry's Birthday Celebration
Kaisaniemen puisto, viheralue
tenniskentän vieressä
Kaisaniemi park, green area next to
the tennis court
Ben & Jerry's
15.00–16.00 Opi afrokuubalaisia tansseja
Learn to dance Afro Cuba dances
Kaisaniemen puisto, viheralue
tenniskentän vieressä
Kaisaniemi Park, green area
next to the tennis court
Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto

ILTAKLUBIT | AFTERPARTY
19.00–04.00 Fiesta Latina
– World Village Fiesta K-18
Sisäänpääsy 10 €, narikka 3 €
DJ Lucho, DJ Goodblood
& DJ Hermanni
On the Rocks, Mikonkatu 15
Fiesta Latina

Esityskieli ruotsi, ei tulkkausta.

Seuraa
Taiga-lavan
keskusteluja
suorana:
maailmakylassa.fi

MUU OHJELMA | OTHER PROGRAMME

18.30–19.00 Polina Kapylova, Jelena Tšižova:
Freedom of speech in Russia (RUS)
Into Kustannus
Esityskieli englanti, ei tulkkausta.
19.00–19.30 Mitä Suomi voi tehdä, kun ilmasto
muuttaa maailman?
Into Kustannus
19.30–19.45 Frantz Fanon: Kohti Afrikan
vallankumousta
Tutkijaliitto

19.15–19.45 Vastuullista ruokaa – Katso, mitä
löytyy Aku Hirviniemen ostoskorista
Reilu kauppa & Marttaliitto
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Esityskieli on englanti, ei tulkkausta.
14.00–14.20 Saara Henriksson & Kati Peltola:
Taloutta jokanaiselle
Into Kustannus

12.00–12.30 Maapallo-muskari
Kierrätyskeskus

14.45–15.45 Raikastamon mehudisko
Raikastamo

Esityskieli englanti, ei tulkkausta.

VICTOR FRANKOWSKI

47SOUL s. 13

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

Kepa talks
-ohjelmanumerot
tässä lehdessä

12.45–13.00 Journalist Ansbert Ngurumo:
Freedom of Speech in Tanzania
(TZA)
Suomen Rauhanpuolustajat

12.00–12.40 Jää sulaa -työpaja
Pohjoismainen kulttuuripiste

14.20–14.40 Esko Seppänen:
Rahan geopolitiikka
Into Kustannus

18.35–19.10 Kepa Talks: Maailma muuttuu
kaupunki kerrallaan
Kepa, Dodo

20.15–21.00 AK
Kepa

TENAVA-TIMBUKTU | KIDS’ CORNER

RAUTATIENTORI | RAILWAY SQUARE
Juontaja | Host: Timo Kalevi Forss

13.10–13.50 Suomi ilman köyhyyttä
– Onko se mahdollista?
EAPN-Fin, SOSTE

MEKONG-LAVA | MEKONG STAGE

AMAZON-LAVA | AMAZON STAGE

ON THE ROCKS, Mikonkatu 15
Juontaja | Host: Anna Dantchev

Esityskieli englanti, ei tulkkausta.

20.00–21.00 47SOUL (JOR/PSE/GBR)
Kepa

KYLÄKINO | VILLAGE CINEMA

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

#kepatalks
kepa.fi/kepatalks

Ohjelmamuutokset mahdollisia | Programme changes may appear

RAUHANTYÖ | PEACE WORK

JONX PILLEMER

SAVANNI-LAVA | SAVANNAH STAGE

OHJELMA-AIKATAULU | PROGRAMME

Ohjelmamuutokset mahdollisia | Programme changes may appear

Freshlyground s. 11
7

SUNNUNTAI | SUNDAY 27.5.2018

11.00–11.40 Pomppulinnan Kreivi
Kepa
12.30–13.15 Afrojazz Quintet feat. Jimi Tenor
& Charlotta Kerbs
Kepa
14.00–15.00 Abou Diarra (MLI/FRA)
Kepa
16.00–17.00 Les Frerès Smith
(CMR/COD/MDG/IND/FRA/BEL)
Kepa
18.00–19.00 Dobet Gnahoré (CIV/FRA)
Kepa

MEKONG-LAVA | MEKONG STAGE
RAUTATIENTORI | RAILWAY SQUARE
Juontajat | Hosts: Toimi Tytti & Bunuel
11.00–11.45 Afrotysonia (FIN/SEN)
Kepa
12.00–12.50 Puolueet demokratiaa 		
rakentamassa
Puolueiden kansainvälinen
demokratiayhteistyö – Demo
13.00–13.35 Tietovisa: Poliitikonalut vastakkain
kestävästä kehityksestä
Ulkoministeriö
13.50–14.30 Tytöt esiin! Kehityspolitiikan
näkymättömät näkyviksi
Plan International Suomi, 		
Kehityspoliittinen toimikunta &
Suomen UN Women
15.10–15.50 Dimjami
Kepa
16.05–16.45 Fiksu arki – Voiko kuluttaminen
olla kestävää?
Sitra
16.50–17.30 Kepa Talks: Innovaatiot ja 		
teknologia muuttavat Afrikkaa
Kepa

11.00–11.30 Prisoned for a post – The virtual
dimension of occupation (PSE)
Kirkon Ulkomaanapu /
EAPPI-ohjelma
Esityskieli englanti, ei tulkkausta
11.30–12.10 Kenen ääni kuuluu? – Kestävä
kehitys feministin silmin
Feministinen puolue

RAUTATIENTORI | RAILWAY SQUARE
Juontaja | Host: Timo Kalevi Forss

KAISANIEMEN PUISTO | KAISANIEMI PARK
Juontaja | Host: Mika Ojala

12.00–13.25 Documentary:
The Islands and the Whales 		
Pohjoismainen kulttuuripiste
Kieli: fääri, tanska, englanti, 		
tekstitykset englanniksi
Language: Faroese, Danish, English,
subtitles in English

12.00–12.30 Ydin-lehden keskustelu:
Median murros
Ydin

11.00–18.00 Raikastamon työpaja – Rakenna
oma nukketeatteri
Raikastamo

12.30–13.00 Valtamedian katveet ja haastajat
Kultti

12.00–12.40 Sunuy xale – Musiikkia wolofin
kielellä | Music in Wolof language
Kepa

13.25–14.00 Discussion:
Globalisation challenges local
ways of life (FRO/FIN)
Pohjoismainen kulttuuripiste

12.10–12.50 Matkamuistoksi pää – 		
Trofeemetsästyksen eettiset 		
ongelmat
Trophy Free EU group, Animalia,
Luonto-Liitto & SEY

Esityskieli englanti, ei tulkkausta
14.15–15.40 Documentary: Pizarro
Maailman Kuvalehti
Kieli: espanja, tekstitykset 		
englanniksi

12.50–13.20 Näin kohtaat köyhyyden matkallasi
Reilun matkailun yhdistys
13.20–13.50 Miksi ihminen radikalisoituu?
– Turvallisuudentunteen merkitys
Fida International

15.40–16.15 Haastattelu: Myriam Rodríguez:
Elämäni sissikomentajan rinnalla
(COL)
Entrevista: Myriam Rodríguez:
Mi vida de guerrillera (COL)
Maailman Kuvalehti
Esityskieli espanja, tulkkaus suomeksi

14.00–14.45 EU näyttää mallia, miten 		
ilmastotavoitteet toteutetaan
Euroopan unioni

16.30–18.00 Documentary:
Most Likely to Succeed
Sitra
Kieli: englanti, tekstitykset 		
englanniksi

14.50–15.10 Artistihaastattelu:
Dobet Gnahoré (CIV/FRA)
Kepa
Kieli: ranska, tulkkaus englanniksi

18.00–19.00 Discussion: 			
Technological revolution in
education (FIN/MEX/USA)
Sitra
Esityskieli englanti, ei tulkkausta

15.20–16.00 With own voice – Women's rights
in religions (FIN/UGA)
Suomen Ekumeeninen Neuvosto,
Suomen Caritas & Filantropia
Esityskieli englanti, ei tulkkausta
16.00–16.40 Lapset eivät opi koulussa (ETH/FIN)
Suomen Lähetysseura

TEEMAT | THEMES
AGENDA 2030
DEMOKRATIA | DEMOCRACY

16.40–17.20 Kolme tarinaa: Afrikka 		
kaksikulttuurisissa perheissä
Familia

IHMISOIKEUDET | HUMAN RIGHTS
KESTÄVÄ TALOUS
SUSTAINABLE ECONOMY

17.20–18.00 Turvaverkko pettää – Syynä
EU:n talouspolitiikka?
Attac

TENAVA-TIMBUKTU | KIDS’ CORNER

ON THE ROCKS, Mikonkatu 15
Juontaja | Host: Anna Dantchev

13.00–13.30 Nasima Razmyar:
Monikielinen kirjasto
Helsingin kaupunki

13.00–13.45 Matka Burkina Fason
musiikkikulttuuriin | A trip to
Burkina Faso's music culture
World Music School
Esityskieli suomi ja englanti

13.30–14.00 Ayòbámi Adébáyò:
Stay with Me (NGA)
Atena Kustannus

13.00–16.00 Future inside
– Taidetta muoviroskista
Catalysti

Esityskieli englanti, ei tulkkausta
14.00–14.30 Afrikan valloittajat – Yrittäjien
mahdollisuuksien mantereella
Sitra
14.30–15.00 Jelena Tšižova:
The Time of Women (RUS)
Into Kustannus
Esityskieli englanti, ei tulkkausta
16.00–16.30 Hyvinvointivaltion tulevaisuus
Suomen Rauhanpuolustajat

Esityskieli englanti, ei tulkkausta
16.50–17.10 Anton Monti & Pontus Purokuru:
Suoraa toimintaa
Into Kustannus
17.10–17.30 Emma Vepsä:
Liftaten Afganistaniin
Atena Kustannus

Maria Gasolina s. 21

14.00–14.15 Klovnit ilman rajoja -esitys
Klovnit ilman rajoja

Ohjelmamuutokset mahdollisia | Programme changes may appear

11.45–18.00 Story Sharing Universum – Tarinoita
eri kulttuurien arjesta
Story Sharing Universum – Stories
from different cultures
Mahdollisuuksien tori -teltta
Market of Possibilities Tent
Teatteri Universum

12.00–13.00 Opi capoeiraa | Learn capoeira
Kaisaniemen puisto, viheralue
tenniskentän vieressä
Kaisaniemi Park, green area
next to the tennis court
Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto

14.45–15.45 Raikastamon mehudisko
Raikastamo
16.00–16.45 Matka Senegalin musiikkikulttuuriin | A trip to Sengal's
music culture
World Music School
Esityskieli suomi ja englanti

14.00–15.00 Ben & Jerry's Birthday Celebration
Kaisaniemen puisto, viheralue
tenniskentän vieressä
Kaisaniemi park, green area next to
the tennis court
Ben & Jerry's

17.00–18.00 Sen Afro -rytmityöpaja
Catalysti

15.00–16.00 Opi rumbaa -tanssitunti
Learn how to dance rumba
Kaisaniemen puisto, viheralue
tenniskentän vieressä
Kaisaniemi Park, green area
next to the tennis court
Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto

LA 11–21
SU 11–19
Vapaa pääsy!

ILTAKLUBIT | AFTERPARTY
19.00–04.00 Afro Sunday:
World Village Afterparty K-18
Vapaa pääsy
DJ Emil, DJ Goodblood, DJ Hermanni,
DJ Nice & BLAQ BOY JNR
Apollo Live Club, Mannerheimintie 16
Afro Sunday

#maailmakylässä
#worldvillagefestival
#MK2018

Dobet Gnahoré s. 18
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11.00–18.00 Katutaidepiste | Street Art Area
Kaisaniemen puisto | Kaisaniemi Park

11.00–18.00 Häiriköt-päämajan
vastamainosnäyttely
Mahdollisuuksien tori -teltta
Market of Possibilities Tent
Häiriköt-päämaja

17.30–18.00 Sarjakuvaa suomalais-ugrilaisilla
vähemmistökielillä
Suomen Rauhanpuolustajat

RAUHANTYÖ | PEACE WORK

MUU OHJELMA | OTHER PROGRAMME
12.00–18.00 Afro Sunday DJs
Anniskelualue, Kaisaniemen puisto
Bar Area, Kaisaniemi Park
Afro Sunday

16.30–16.50 Cristóvão Tezza: Professor (BRA)
Aviador

ILMASTO & YMPÄRISTÖ
CLIMATE & ENVIRONMENT

T. SKIFFINGTON

18.15–19.00 Maria Gasolina
Kepa

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

AMAZON-LAVA | AMAZON STAGE

FRANCOIS MALLET COULEUR

KAISANIEMEN PUISTO | KAISANIEMI PARK
Juontajat | Hosts: Renaz Ebrahimi

KYLÄKINO | VILLAGE CINEMA

TAIGA-LAVA | TAIGA STAGE

VILLE LEHVONEN

SAVANNI-LAVA | SAVANNAH STAGE

OHJELMA-AIKATAULU | PROGRAMME

Ohjelmamuutokset mahdollisia | Programme changes may appear

Abou Diarra s. 20
9

MUSIIKKI LAUANTAI | MUSIC SATURDAY
Rakkaudesta muuttuvaan maailmaan

Ajattelevien
maailmankansalaisten
lehti

Festarita
rjous:
3 nroa

10€

Tervetuloa Maailma kylässä -osastollemme
testaamaan tietämyksesi Afrikan maista sekä
osallistumaan matkalahjakortin arvontaan!
Tee tilaus: maailmankuvalehti.fi/tarjous

Teksti | Text: Sinimaria Halonen

Freshlyground (ZAF)
– Etelä-Afrikan äänitorvi
AFRO / POP

LA 18.00 Savanni-lava | Eteläafrikkalainen
Freshlyground nousi suuren yleisön tietouteen, kun yhdessä Shakiran kanssa levytetty
Waka Waka -kappale valittiin vuoden 2010 jalkapallon MM-kisojen tunnuslauluksi.
16-vuotisen uransa aikana bändi on tehtaillut useita eri musiikkityylejä sekoittavia kansainvälisiä hittejä, joilla on vahva poliittinen
sanoma.
“Kirjoitan Etelä-Afrikan ja maailman kansalaisena. Minulla on oikeus sanoa, jos jokin asia ei
mielestäni ole oikein yhteiskunnassa”, bändin
laulaja-laulunkirjoittaja Zolani Mahola sanoo.
Vuonna 2010 Freshlygroundin pääsy Zimbabween evättiin, koska yhtye kritisoi presidentti Robert Mugabea Chicken to Change
-kappaleellaan. Banana Republic -sinkku
puolestaan viittaa banaanivaltioiden taloudelliseen sortamiseen. Kappale julkaistiin viime
vuonna Etelä-Afrikan ensimmäisten vapaiden
vaalien muistopäivänä kannanottona maan
presidentti Jacob Zumaa vastaan.

Ongelmat syvällä
rakenteissa

Addiktiot ottavat vallan
Yhtyeen seitsemäs albumi ilmestyi huhtikuun
alussa. Perinteisten vallanpitäjien lisäksi levyllä pureudutaan toisenlaisiin hallitsijoihin.
Albumin nimikkokappale Can’t Stop kertoo
addiktioista – siitä, kuinka ei voi lopettaa, vaikka tietäisi, ettei jokin asia olisi hyväksi.
”Minun kohdallani kyse on ruoasta ja alkoholista. Moni ihminen kamppailee vastaavien
ongelmien – vaikkapa huumeiden tai vallanhimon kanssa. Addiktiosta haetaan apua, kun
paremmat keinot käsitellä tunteita puuttuvat”,
Mahola sanoo.

SAT 18.00 Savannah Stage | South African
Freshlyground became known around the
world when Waka Waka, a song recorded with
Shakira, was selected as the official song of
the 2010 FIFA World Cup.
The band is known for their mixed music
styles and strong, politically charged lyrics.
”I’m writing lyrics from the point of I’m a citizen of South Africa and a citizen of the world.
I have a right to say this is not going right in
society”, the singer-songwriter Zolani Mahola
says. The single Banana Republic, on the other hand, refers to the economic oppression of
the titular banana countries. This song was
released last year on Freedom Day, the anniversary of the first free elections held in South
Africa, as a protest against President Jacob
Zuma.
Tuottaja | Producer: Kepa

Vapaa pääsy!
Free entrance!

JONX PILLEMER

Viime kuukausien aikana Zimbabwessa ja Etelä-Afrikassa on eletty poliittista murroskautta,

kun sekä Mugabe että Zuma joutuivat luopumaan vallasta korruptiosyytteiden saattelemina.
”Olen tyytyväinen, mutta en uskalla iloita
muutoksista liikaa, sillä isoja ongelmia on yhä
ja korruptio elää syvällä kaikkialla hallituksesta lähtien”, Mahola kommentoi.
Laulaja uskoo, että monet Afrikan maiden
kehitysongelmat juontavat juurensa jo kolonialismin aikakaudesta.
”Ihmiset ihmettelevät, miksi kolonialismista
tai apartheidistä pitää edelleen puhua vuosienkin jälkeen. Siksi, että ne vaikuttavat edelleen rakenteissa”, Mahola sanoo.

SUOMEN SUURIN
MUSIIKKILEHTI.
www.soundi.fi
@soundilehti

@soundilehti

@soundilehti
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Teksti | Text: Alix Helfer

MICKY CLEMENT

Teksti | Text: Sinimaria Halonen

DARÍO VÁZQUEZ | WARNER MUSIC SPAIN

MUSIIKKI LAUANTAI | MUSIC SATURDAY

Jupiter & Okwess (COD)
tekee Afrikkaa tunnetuksi

In the shadow
of the Finns
– Highlighting
African musicians
(FIN/ZMB/SEN)
SAT 18.00 Taiga Stage
Producer: Global
Music Centre

AFRO / SOUL / FUNK

47SOUL (JOR/PSE/GBR)
rakentaa siltoja tanssimusiikilla
ELECTRONIC MUSIC

La 20.00 Savanni-lava | Lähi-idän lupaavimpiin bändeihin kuuluva 47SOUL saa tanssilattian transsiin analogisyntetisaattoreillaan.
Bändi on kehittänyt oman genren,”shamstepin”, jossa palestiinalainen kansantanssimusiikki dabke on päivitetty moderniksi electro
beat -voittoiseksi bailumusiikiksi.
Neljästä palestiinalaistaustaisesta muusikosta koostuva 47SOUL syntyi Jordaniassa
vuonna 2013 menestyksekkään keikan päätteeksi.
”Olimme tehneet keskenämme pientä yhteistyötä, mutta soitimme kaikki omissa bändeissämme. Lopulta esiinnyimme yhdessä
Jordaniassa. Palaute oli niin hyvää, joten hylkäsimme aiemmat kokoonpanomme ja perustimme 47SOUL:n”, bändin solisti ja perkussionisti Tareq Abu Kwaik sanoo.

Lähi-idän nuorten ääni
Arabiaa ja englantia kappaleissaan yhdistelevä yhtye pyrkii lisäämään tietoutta arabialaisesta kulttuurista ja palestiinalaisesta diasporasta.
Helmikuussa julkaistu yhtyeen ensikoislevy
Balfron Promise ottaa kantaa muun muassa
miehitetyn Palestiinan tilanteeseen. Bändi ei
silti pidä itseään poliittisena bändinä.
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”Kyse ei ole politiikasta, vaan todellisuuden
heijastamisesta. Tilanne kotona Palestiinassa
on hyvin poliittinen, joten totta kai se kuuluu
musiikissamme”, Kwaik sanoo.
Yhtye haluaa puhutella erityisesti nuoria.
”On tärkeää, että arabinuorten ja muun
nuorison välillä on keskusteluyhteys, sillä jos
asioista ei puhuta, nuoret ovat peloissaan.
Alustalla ei ole väliä, pääasia on, että kommunikointi toimii. Me käytämme siihen tanssilattiaa”, Kwaik sanoo.

Universaali sanoma
Bändi tahtoo levittää musiikkiaan myös Lähi-idän ulkopuolelle ja vaikuttaa siksi nykyään
Lontoossa. Faneja yhtyeellä on ympäri maailmaa aina Libanonista nykyiseen kotimaahansa Britanniaan.
”Uskon, että suosiomme salaisuus on se,
että musiikissamme yhdistyy sekä tanssimusiikki että universaali sanoma. Sukupolvemme
haluaa tanssittavaa bilemusiikkia, mutta kaipaa myös merkityksellisyyttä”, Kwaik sanoo.
Yhtye vetää ensimmäisen Suomen-keikkansa Maailma kylässä -festivaalilla.
”Olemme siitä todella innoissamme. Odotan, että ihmiset villiintyvät tanssimaan.”

SAT 20.00 Savannah Stage | Mesmerising
analogue synths have made 47SOUL one
of the most promising bands to come out of
the Middle East. A group of four musicians
from Palestine, 47SOUL has created their
own genre of music, entitled shamstep, that
turns traditional Palestinian dabke into electro
beat-like party music.
47SOUL uses music to spread a message
about the richness of Arab culture and the
Palestinian diaspora. The band’s debut album
Balfron Promise was released in February. The
album highlights the situation of Palestine
as well as the social inequality in the UK, the
band’s current home.
Tuottaja | Producer: Kepa

Discussion:
Prisoned for posts
– The virtual
dimension of
occupation (PSE)
SUN 11.00 Taiga Stage
Producer: EAPPI-ohjelma
/ Kirkon Ulkomaanapu

LA 14.00 Savanni-lava | ”Olen taistellut melkein kaksikymmentä vuotta tuodakseni musiikkini pois ghetosta,” totesi Jean-Pierre ”Jupiter”
Bokondji Jupiter’s Dance -dokumentissa vuonna 2006.
Siinä mies on onnistunut. Bokondjin yhtye Jupiter & Okwess on
tehnyt yhteistyötä lukuisten tunnettujen muusikoiden, kuten Blurista
ja Gorillazista tutun Damon Albarnin, Nick Cave & Bad Seedsin viulisti
Warren Ellisin sekä Massive Attackin Robert del Najan kanssa.
Kongolaislaulajaa voidaan pitää vallankumouksellisena monessakin mielessä. Bokondji varttui Itä-Saksassa ja Tansaniassa kuunnellen
amerikkalaisia soulin supertähtiä, kuten James Brownia. Teini-ikäisenä
diplomaattiperheen poika palasi takaisin Kongoon Kinshasan kaduille
tavoittelemaan muusikon uraa.
Kotimaassaan laulaja löysi inspiraatiota kongolaisesta rumbasta,
funkista, soulista ja rockista. Vähitellen kongolaiset rytmit sulautuivat
länsimaalaiseen musiikkiin Jupiterille ominaiseksi tyyliksi, joka kuuluu
myös uusimmalla Kin Sonic -albumilla (2017).
”Halusimme osoittaa maailmalle, ettei kongolainen musiikki ole vain
rumbaa. Maa koostuu 450 eri heimosta ja sen kulttuuriperintö on yhtä
aikaa valtava, rikas, väkivaltainen ja kulumaton. Meidän sukupolvemme on kirjoitettava uudelleen maamme musiikkihistoria ja tehtävä Afrikkaa tunnetummaksi.”
Yhtyeen kappaleet ottavat kantaa sosiaalista eriarvoisuutta ja sotia
vastaan sekä peräänkuuluttavat luonnon kunnioittamista. Bokondji on
puhunut avoimesti Kongon sisällissodasta ja arjesta sodan ryöpyttelemässä Kinshasassa.
”Kerromme musiikillamme maailmasta: kaikesta arkipäiväisestä aina
politiikkaan”, laulaja tiivistää.
Ympäri maailmaa kiertänyt yhtye saapuu Suomeen toista kertaa.
”Tuomme Helsinkiin jälleen sitä, mitä osaamme parhaiten tarjota:
lämpöä, energiaa ja iloisuutta”, Bokondji sanoo.
SAT 14.00 Savannah Stage | The notorious Congolese band Jupiter
& Okwess arrives in Finland for the second time. The band’s frontman
Jean-Pierre Bokondji, aka ”Jupiter”, has spoken openly about Congolese
civil war and of musician’s life on the streets of Kinshasa.
Growing up in East Germany and Tanzania, Jupiter listened to the
best American soul: James Brown and The Jackson 5. When he returned to Congo at the age of 17, he discovered the ultra-dominant Congolese rumba style, but also a multitude of other rhythms and styles, all
strangely reminiscent of funk, soul and rock. With the spark provided
by this apparent complicity between Congolese traditions and Western
music, Jupiter decided to create his own mode of musical expression.

Jupiter & Okwess’ second album Kin Sonic (2017) is enriched by contributions from Damon Albarn of Blur and Gorillaz, violinist Warren Ellis
of Nick Cave’s Bad Seeds and Robert del Naja, aka ”3D”, of Massive
Attack.
Tuottaja | Producer: Kepa

TuTusTumisTarjous

5 kk LEHDET

+ tilaajalahja

VAIN 49 €

tilaukset@kansanuutiset.fi | 09 7596 0208
www.kansanuutiset.fi/tilaajapalvelu
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Teksti | Text: Sinimaria Halonen

SEBASTIAN MAGGRAF

KAI KUUSISTO

Raappana pyrkii
kestävämpään
kulutukseen

VIIVI HUUSKA

LA 12.30 Savanni-lava|Suomen menestyksekkäimpiin reggaeartis
teihin lukeutuva Raappana on laulaja-lauluntekijä, jonka letkeä musiikki
tuo kesän Suomeen vuodenajasta riippumatta.
Vuodesta 2007 lähtien esiintynyt artisti on julkaissut yhden mixtapen
ja neljä studioalbumia, joista viimeisin, Ennen aamunkoittoo, julkaistiin
vuonna 2015. Laajasta tuotannosta kirkkaimmiksi hiteiksi ovat nousseet
kappaleet Maasta maahan, Kauas pois sekä Chilii.
Musiikillaan Raappana haluaa välittää kuuntelijoilleen ennen kaikkea
hyvää fiilistä.
”Tärkeintä on, että ihmisillä on hauskaa ja he saisivat mielensä arjesta
pois kappaleitani kuunnellessaan.”
Ilon lisäksi laulaja on pyrkinyt herättämään musiikillaan keskustelua.
Ei se mitään haittaa -kappale ottaa esimerkiksi kantaa rasismia vastaan.
Yksinäistä-biisi puolestaan kertoo siitä, miten osa ihmisistä jää yhteiskunnassa oman onnensa nojaan.
”Toivoisin, että koko maailmassa kiinnitettäisiin enemmän huomiota
ihmisarvoon. Ärsyttää, että osa pelaa vain omaan maaliinsa samaan aikaan, kun muut ovat ahtaalla”, Raappana sanoo.

Jätteiden määrä huolettaa
Luonto on ollut Raappanalle aina tärkeä paikka, ja entisessä kotikaupungissaan Lahdessa artisti liikkui luonnossa lähes päivittäin. Ympäristön
tilanne huolestuttaakin laulajaa.
”On hirvittävää, miten täynnä jätettä maapallo ja meret ovat ja kuinka
paljon mikromuovia päätyy elimistöön.”
Kestävään kehitykseen laulaja on tutustunut vuosien aikana vähitellen
omien kavereidensa opastuksella. Erityisesti ulkomaanmatkoilla laulaja
on havahtunut roskien suureen määrään.
”Kaikilla ihmisillä on muovipussi kädessä, banaanit myydään pusseissa ja tuotteet on pakattu muoviin. Se on kamalaa.”
Vaikka laulaja pyrkiikin tekemään ympäristön kannalta parempia valintoja, kestävän kehityksen asiantuntijana hän ei itseään pidä.
”Olen ihan perusjäbä Lahdesta”, Raappana nauraa.
SAT 12.30 Savannah Stage | Raappana is best known for bringing a
bit of sunshine to Finland in any season. It’s no surprise that this ability
C
has also made the veteran singer-songwriter one of the country’s most
successful reggae artists.
M
Since 2007, Raappana has released a mixtape and four studio albums.
Y
His latest, Ennen aamunkoittoo, came out in 2015. Raappana’s catalogue
includes hits like Maasta maahan, Kauas pois and Chilii, which wasCM one
of Finland’s most listened-to domestic songs of summer 2016.
MY
In addition to his solo work, Raappana has collaborated extensively with top Finnish hip hop artists, including JVG, Asa, Jukka PoikaCY and
Nopsajalka.
CMY
Tuottaja | Producer: Kepa
K

Näin kestävä kehitys näkyy
Raappanan arjessa:
• Lajittelu. ”Minulla on eri astiat jätteille kotonani.”
• Lihansyönnin vähentäminen. ”Valitsen kaupasta lihan sijaan papuja ja linssejä. Niistä saa hyviä itämaisia patoja. Kasvisruoka on
myös kevyempää, ja siitä tulee kokonaisvaltaisesti parempi olo.”
• Pyöräily. ”Myin auton pois vuosi sitten, kun muutin Lahdesta
Helsinkiin. Nykyään pyöräilen, ja se on mitä mahtavinta. Autoa ei
Helsingissä tarvitse, se on vain riippakivi.”
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Guy One (GHA/DEU)
AFRO / BLUES

LA 16.00 Savanni-lava|Itseoppinut ghanalainen laulaja-lauluntekijä Guy One esiintyy banjoa muistuttavan kaksikielisen kologon kanssa,
joka on frafra-yhteisön perinnesoittimia. Ennen
kuuluisuuttaan Guy One rakensi omat instrumenttinsa ja soitti paimennettaville lehmille ja
lampaille Ghanan syrjäseudulla. Tätä nykyä
Guy One on maansa tunnetuimpia artisteja.
Artistin tie kansainväliseen valokeilaan aukesi, kun saksalaisen Philophon-levy-yhtiön Max
Weissenfeld kuuli ghanalaisartistista eräällä
Ghanan-reissulla ja matkusti takaisin etsimään
miestä. Vuonna 2013 englantia puhumaton
Guy One olikin jo äänittämässä levy-yhtiön studiossa Berliinissä. Saksalaismuusikoiden kanssa tehty levy syntyi puhtaasta musiikillisesta
intuitiosta, ilman yhteistä kieltä.
Nykyään Guy One esiintyy yhdessä saksalaisen The Polyversal Souls -yhtyeen kanssa.

REGGAE

pmp_MG_18-04214_R-kioski_89x133mm_v01.pdf
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12.04.2018

Koostanut | Collected by:
Alix Helfer & Sinimaria Halonen

SAT 16.00 Savannah Stage|Guy One is a selftaught singer-songwriter from Ghana. He plays
the kologo, a traditional lute instrument of the
Frafra people. Before becoming famous as an
artist, Guy One used to build his instruments
and play for herds of cows and sheep in remote
Ghanaian pastures. Today, he is one of the
country’s best-known artists.
Guy One’s path to stardom began when Max
Weissenfeld of the German record label Philophon heard of the artist during a trip to Ghana
and decided to seek him out. By 2013, Guy One
was in a studio in Berlin, recording for the label.
An album was created through pure musical
intuition, as Guy One and his German collaborators did not share a language.
These days, Guy One performs with the German band The Polyversal Souls.
Tuottaja | Producer: Kepa

10:26

Leyla McCalla
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Koostanut | Collected by:
Alix Helfer & Sinimaria Halonen

Koostanut | Collected by:
Alix Helfer & Sinimaria Halonen

Dr. Olugander & The Riddiments Band (GMB/FIN)

AK

REGGAE

HIP HOP / RAP

SAT 20.15 Mekong Stage | Tainee and Donatella are the two women
behind R&B/hip hop sensation AK, an act that aims to put Helsinki on the
map. AK’s name comes from the legendary assault rifle AK-47, an obvious
fit for the duo’s rapid-fire rhymes. Their voices are a weapon of peace, however, loaded with sharp words instead of bullets.
Female rappers are more popular than ever in Finland. AK challenges the
male-dominated rap scene with their unique blend of brash and smooth.
The duo’s lyrics deal with everyday victories and defeats without fitting
any specific mould. Real Bitch Problems, the twosome’s debut EP, was released in spring 2017.

LA 17.10 Mekong-lava | Dr. Olugander, alias Abukpapa, on Suomessa
asuva gambialainen reggae- ja dancehall-muusikko. Artistinimensä Dr.
Olugander on saanut suoraan faneiltaan, jotka pitävät taiteilijaa todellisena musiikkitohtorina – eikä ihme. Laulajan sulava ääni, menevät kappaleet ja itsevarma lavaesiintyminen luovat vaikuttavan kokonaisuuden.
Gambialainen reggaen suurlähettiläs on vienyt musiikkiaan ympäri Afrikkaa, Eurooppaa, Aasiaa ja Yhdysvaltoja. Kotimaassaan Gambiassa Dr.
Olugander on voittanut musiikillaan useita palkintoja.
Musiikkiuransa lisäksi Dr. Olugander tunnetaan hyväntekeväisyystyöstään ja laulaja onkin perustanut Gambiaan oman järjestön. Artisti
tukee konserttituotoillaan ja lahjoituksillaan muun muassa kotimaansa
köyhimpiä, luonnonmullistusten uhreja, Gambian kouluja ja hyväntekeväisyystyötä Keniassa.
SAT 17.10 Mekong Stage | Dr. Olugander, also known as Abukpapa, is a
Gambian reggae and dancehall artist based in Finland. He is an ambassador of Gambian reggae, having brought his music around the world, from
Africa and Europe to Asia and the United States. In his native Gambia, Dr.
Olugander’s music has been honoured with numerous awards.
In addition to his career in music, Dr. Olugander is known for his
philanthropy. His concert proceeds and donations have been used
to support the vulnerable and the poor in his native country as well as
schools in The Gambia and charity work in Kenya.
Tuottaja | Producer: Maailman musiikin keskus – Global Music Centre
JUHA SEILA

LA 20.15 Mekong-lava | Kahden helsinkiläisnaisen, Taineen ja Donatellan, muodostama kovassa nosteessa oleva R&B- ja hip hop -duo AK
on luvannut nostaa Helsingin kartalle riimeillään. Nimi AK viittaa AK-47aseeseen, sillä kaksikon räppäämistä on kuvailtu kuin sarjatuliaseeksi.
Tämä ase on kuitenkin rauhanomainen ja käyttää luoteinaan teräviä sanoja.
Mimmiräppi on Suomessa suositumpaa kuin koskaan aiemmin, ja
myös tämä duo haluaa haastaa miesvoittoisia räppipiirejä. AK onkin ainutlaatuinen yhdistelmä röyhkeyttä ja pehmeyttä. Duo räppää arjen onnistumisista ja pettymyksistä, eikä lokeroidu vain yhteen tyylilajiin. Kaksikon esikois-EP Real Bitch Problems julkaistiin keväällä 2017.
YleX on listannut duon vuoden 2018 lupaavimpien artistien joukkoon.
Pääasiassa AK on riimitellyt englanniksi, mutta uusin Vlexaa-sinkku todistaa epäilijöille, että myös suomen kieli sujuu yhtä hyvin. Helsinkiläinen duo on lämmitellyt muun muassa yhdysvaltalaista Princess Nokiaa.

Yakuzi Pato

Muuan Mies

POP / SOUL / LATIN

FOLK / POP

JEREMIAS NIEMINEN

LA 13.15 Mekong-lava | Muuan Mies on mustaa rytmimusiikkia, sielukasta popia, rillumareita ja iskelmällistä retrosointia yhdistelevä yhtye.
Keski-Suomen Massive Attackina tituleeratun
yhtyeen kappaleet vaihtelevat ruoanlaitosta ja
liikakalastuksesta rakkauselämän tragikoomisiin kuvauksiin. Sanoituksissa kaikuvat sekä arjen riemu ja tuska, ja niistä voi löytää viittauksia
niin buddhalaisuudesta kuin maailmanlopusta.
Muuan Miehen kokoonpanoon kuuluu nimekkäitä muusikoita, kuten kitaristi Lauri Sintonen, basisti Mikko Leinonen, kosketinsoittaja
Risto Ylihärsilä sekä rumpali Arwi Lind. Yhtyeen
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TOM GERKE

MIKA KIRSI

Tuottaja | Producer: Kepa

laulusolisti Ismo Puhakka työskentelee päivisin
betonimiehenä ja pyhittää iltaisin aikansa musiikille ja lastenkirjojen kirjoittamiselle.
Muuan Miehen neljäs albumi Elämmekö
unessa? julkaistiin maaliskuussa. Bändin biisit
ovat parhaimmillaan keikoilla, joissa ne kutsuvat niin hipsterit kuin duunaritkin tanssimaan ja
nauttimaan.
SAT 13.15 Mekong Stage | Muuan Mies
stands for rhythms, soulful pop and a retro
atmosphere. The band sometimes called the
Massive Attack of Central Finland finds songs

everywhere from cooking and overfishing to
the tragic comedies of romance. Stories of
everyday joy and suffering stand side by side
in the group’s music next to references to Buddhism and apocalyptic visions.
In March, the band released its fourth album
called Elämmekö unessa? The songs of the
band are at their best when performed live,
where they draw in the hipsters just as they do
the blue-collar workers.
Tuottaja | Producer: Kepa

LA 11.00 Mekong-lava | Yakuzi Pato aloitti
kymmenen vuotta sitten akustisena terapiabändinä. Turkulainen instrumentaaliorkesteri
sekoittaa pelkistettyyn kitara- ja bassovoittoiseen sointiinsa kokeilevasti eksoottisia rytmisoittimia, syntikoita, kaunista urkumaalailua
ja puhaltimia.
Vuonna 2016 julkaistu yhtyeen toinen levy
Puuhalimaa on genrerajoja rikkova ja leikittelevä kokonaisuus. Yakuzin kappaleista huokuu
arvostus eri kulttuureja ja aikakausia kohtaan
ja ne vievät kuulijan aina arktiselta Jäämereltä
rytmikkääseen Etelä-Amerikkaan.
Yakuzi Paton jäsenet ovat tehneet yhteistyötä muun muassa Bad Ass Brass Bandin, Puppa
J & Ituhipit -kokoonpanon ja Wojciechin kanssa. Ympäri Suomen kuppiloita kolunnut bändi
tarjoaa letkeän ja iloisen kokemuksen kaikenikäisille musiikin ystäville.
SAT 11.00 Mekong Stage | Yakuzi Pato is
a Turku-based instrumental group that started life ten years ago as a therapy band. Yakuzi
Pato starts from a base of guitars and bass and
adds in exotic rhythm instruments, synthesisers,
beautiful organs and wind instruments to create
bold musical experiments.

The band’s second album, Puuhalimaa, is a
lighthearted whole that breaks boundaries between genres. Yakuzi’s music exudes a respect
for different cultures and eras as their songs
take listeners all the way from the Arctic Ocean
to South America.
Tuottaja | Producer: Kepa
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Teksti | Text: Alix Helfer

Les Frerès Smith

Dobet Gnahoré (CIV/FRA)

– Afrikan naisten ja lasten puolestapuhuja

AFROBEAT / AFROFUNK / ETHIOPIC

TOM SKIFFINGTON

AFROBEAT / AFROPOP

SU 18.00 Savanni-lava | Norsunluurannikolta kotoisin oleva Dobet
Gnahoré on yksi nykyafrikkalaisen musiikin mielenkiintoisimmista tapauksista. Grammy-palkinnon voittanut upeaääninen laulajatar yhdistelee taidokkaasti musiikkilajeja herkistä balladeista menevämpään
afrogrooveen ja laulaa seitsemällä eri afrikkalaisella kielellä.
Omaperäisiä yhdistelmiä on luvassa myös pian julkaistavalla Miziki-
levyllä, jota laulaja on työstänyt neljän vuoden ajan yhdessä ranskalais
säveltäjä Nicolas Repacin kanssa.
”Levyssä on kyse vapaudesta ja siitä, että musiikilla ei ole rajoja.
Nykyaikana voimme luoda ja sanoa vapaasti mitä ajattelemme. Uudella albumilla vapaus tarkoittaa erilaisten musiikkityylien sekoittamista ja siirtymistä perinteisistä rytmeistä kohti uutta, elektronisempaa
soundia”, Gnahoré sanoo.

SUN 18.00 Savannah Stage | Dobet Gnahoré is a native of Ivory Coast
and one of the most interesting artists in current African music. She
has a beautiful voice, a Grammy Award, songs in seven African languages and the ability to combine a variety of styles, from soft ballads
to up-tempo Afro-groove.
Gnahoré is well-known not only for her talents as a singer but for
her civic activism as well. She has founded her own organisation and
she sponsors an orphanage. In Gnahoré’s view, musicians play a
key role in building a just world.
“The more time one spends behind a microphone, the greater one’s social responsibility is. For me, it is important to bring joy and
positive energy to performances and to
break down barriers between people.”
Many of Gnahoré’s songs contain a
societal message. In her lyrics, the singer
has spoken for the richness of African culture and women’s rights as well as against
arranged marriage and domestic violence.
Tuottaja | Producer: Kepa
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(CMR/COD/MDG/IND/FRA/BEL)
SU 16.00 Savanni-lava | Les Frerès Smith –
Smithin yksitoista veljestä – on pariisilainen
muusikkokollektiivi, joka on erikoistunut afrobeatiin ja etiopialaisen grooveen. Yli kymmenen vuoden ajan ranskalaisia ja eurooppalaisia lavoja kiertänyt kokoonpano on tullut
tunnetuksi energisistä esiintymisistään.
Yhtyettä arvostetaan sekä Pariisin että maailman afrobeat-piireissä, ja se on tehnyt yhteistyötä genren kansainvälisten huippujen,
kuten malilaisen Mamani Keïtan, korasoittaja
Djeli Moussa Condén ja ”maailman parhaaksi
rumpaliksi” tituleeratun Tony Allenin kanssa.
Yhtyeen ulosannissa ja lavaesiintymissä
näkyvät afro- ja jazzmusiikin legendojen vaikutus: Mulatu Astaken viikset, Fela Kutin turkistakki ja James Brownin bootsit.
SU 16.00 Savannah Stage | Les Frerès Smith
– The Smith Brothers – is a Paris-based collective specialised in afrobeat and ethio-flavoured grooves. These music smugglers
have been touring the French and European
scenes for more than ten years, always with
the same blasting energy and explosive live
interventions.
The Band has had various collaborations
with artists such as Tony Allen, Kutiman,
Kokolo, Mamani Keïta and Djeli Moussa
Condé, among others.

Aktiivinen kansalainen

Tuottaja | Producer: Kepa

PASI KLEMETTI

Eri musiikkityylien yhdistelemisen lisäksi Gnahoré tunnetaan ahkerana kansalaisaktiivina. Laulaja on muun muassa perustanut oman järjestön ja toimii lastenkodin kummina Norsunluurannikolla. Gnahorén
mielestä muusikoilla on tärkeä rooli oikeudenmukaisemman maailman
rakentamisessa.
”Mitä enemmän on lavalla ja mikrofonin ääressä, sitä suurempi yhteiskunnallinen vastuu on. Minulle on tärkeää tuoda myös iloa ja hyvää
energiaa konsertteihin ja rikkoa ihmisten välisiä muureja.”
Monissa Gnahorén kappaleissa onkin joku yhteiskunnallinen viesti.
Laulaja on muun muassa puhunut afrikkalaisen kulttuurin rikkauden ja
naisten oikeuksien puolesta ja vastustanut sanoituksillaan pakkoavioliittoja ja perheväkivaltaa.
”Naisten ja lasten asema on minulle sydämen asia. Heidän tarinansa
koskettavat ja innoittavat minua. Tavoitteenani on näyttää ihmisille musiikin kautta, että taistelu naisten ja lasten oikeuksien puolesta on vielä
kesken”, Gnahoré sanoo.
Gnahoré muistuttaa, että esimerkiksi koulutus on Afrikan maissa yhä
maksullista, eikä monilla vanhemmilla ole siihen varaa. Siksi usea lapsi
jää ilman koulutusta.
”Kouluun pääseminen on jokaisen lapsen oikeus. Ilmainen koulutus
olisi hyväksi koko mantereelle, sillä Afrikka kehittyy lastensa mukana.”

Koostanut | Collected by:
Alix Helfer & Sinimaria Halonen

Afrojazz Quintet
feat. Jimi Tenor
& Charlotta Kerbs
AFROBEAT / AFROFUNK / AFROJAZZ

SU 12.30 Savanni-lava | Afrojazz Quintetin svengaava rytmimusiikki
on tullut tutuksi Afrojazz Club -tapahtumissa. Maailma kylässä -festivaalilla kokoonpano esiintyy yhdessä Jimi Tenorin ja Charlotta Kerbsin
kanssa.
Pitkän uran luonut Jimi Tenor tunnetaan itse rakentamistaan soittimista ja yhteistyöstään legendaarisen nigerialaisrumpali Tony Allenin
kanssa. Yhtyeen vakiosolisti Charlotta Kerbs hurmaa karismallaan ja
sielukkailla tulkinnoillaan.
Lavalla Tenorin ja Kerbsin kanssa nähdään trumpetinsoittaja Antero
Priha, congat-rumpali ja talking drum -soittaja Akim Color, kitaristi Julius Heikkilä, basisti Daniel Iiskola, rumpali Ilmari Heikinheimo sekä lyömäsoittaja Alvar Gullichsen.

SUN 12.30 Savannah Stage | Afrojazz Quintet have made their swinging rhythm known at the Afrojazz Club events. At World Village Festival,
this house band is set to perform alongside Jimi Tenor and Charlotta
Kerbs.
Jimi Tenor is best known for his custom-built instruments and his
work with Nigerian drummer legend Tony Allen. Charlotta Kerbs is a
charismatic and soulful performer and the band’s regular vocalist.
Tenor and Kerbs will be joined on stage by trumpeter Antero Priha,
conga and talking drum player Akim Color, guitarist Julius Heikkilä,
bassist Daniel Iiskola, drummer Ilmari Heikinheimo and percussionist
Alvar Gullichsen.
Tuottaja | Producer: Kepa
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”Olemme pohjimmiltamme
samanlaisia”

Abou Diarra (MLI/FRA)

puhuu rauhan puolesta
AFRO / BLUES

SU 14.00 Savanni-lava | Malilainen Abou
Diarra tunnetaan n’gonin Jimi Hendrixinä ja
yhtenä maansa merkittävimmistä muusikoista.
Nyt hän haluaa kannustaa lahjakkaita muusikoita jatkamaan, vaikka ura olisikin aluksi kivinen.
”Matkaa on jatkettava, vaikka välillä epäonnistuisikin. On muistettava, miksi tekee musiikkia: aidon ilon takia. Musiikin avulla unohtaa
ympäröivät huolet”, Diarra sanoo.
Diarra tietää, mistä puhuu. Ensimmäistä kertaa Suomessa esiintyvällä artistilla on takanaan
pitkä matka – kirjaimellisesti.
Diarra lähetettiin nuorena poikana Norsunluunrannikolle töihin. Kolmen vuoden

jälkeen nuorukainen sai tarpeekseen huonopalkkaisesta työstään. Pennitön Diarra käveli
kilometrejä ensin Abidjanista Bamakoon ja
sieltä Conakryn kaupunkiin mukanaan vain
n’goni-harppu. Kyseistä Mandigo-metsästäjäyhteisön perinnesoitinta Diarra oppi soittamaan matkallaan sokean mestari Vieux Kantén
opetuksessa.
Kuukausia kestäneen vaelluksen aikana
Diarra tutustui sekä Länsi-Afrikan syrjäisimpiin
pikkukyliin että Länsi-Afrikan metropoleihin.
Matkalta ammennetut vaikutteet kaikuvat artistin musiikissa: blues, jazz, reggae, perinteinen
kansanmusiikki ja urbaani rytmimusiikki sekoittuvat moninaiseksi taiteen ilotulitukseksi.

SUN 14.00 Savannah Stage | Malian Abou
Diarra is known as one of his country’s most
influential artists and as the Jimi Hendrix
of n’goni. World Village Festival marks
the artist’s first visit to Finland, and the
road has been long – literally.
Before the fame,
Diarra walked for kilometres, first from
Abidjani to Bamako
and then to the city of
Conakry, with nothing except
his n’goni harp. During this

MUSIIKKI SUNNUNTAI | MUSIC SUNDAY

Teksti | Text: Alix Helfer

Sittemmin artistin ura on vienyt Diarran eri
puolille maailmaa, ja myös nykyinen koti löytyy
Ranskasta. Siirtolaisuus ja pitkä matka ovatkin
keskeisiä teemoja Diarran musiikissa.
”Haluan antaa musiikillani merkitystä maailmalle ja tuoda ihmisiä yhteen. Ei ole väliä mistä
päin on kotoisin, sillä olemme pohjimmiltamme
samanlaisia”, muusikko toteaa.
Vaikka perhe ja ystävät ovat kaukana, muistaa Diarra aina juurensa. Muusikko on huolissaan kotimaansa Malin tilanteesta, joka on
muuttunut epävakaaksi sen jälkeen, kun maan
presidentti syrjäytettiin vallasta vuoden 2012
kansannousun seurauksena. Monet terroristiryhmät ovat tehneet maahan iskuja ja Isis on
vallannut alueita itselleen.
Diarra haluaa, että ihmiset tekisivät töitä yhdessä sen eteen, että sodat saataisiin loppumaan.
”Toivon, että ihmiset voisivat mennä vapaasti ja huoletta töihin, ja että lapsemme saisivat
kunnollisen koulutuksen.”

months-long journey, he explored the remotest
villages and the largest metropolises of West
Africa. The influences he picked up on those
travels can be heard in the music: blues, jazz,
reggae, traditional styles and urban rhythms
come together in a rich musical tapestry.
Diarra is a talented player of string instruments, from n’goni to bass and guitar. He learned
to play n’goni under the tutelage of Vieux Kanté,
a blind master from a community of Mandingo
hunters. Diarra became a world music sensation
with tours around the world.

POP

Finnish-language sensations.
Their latest album, Pitkää siltaa (2017) introduced an eastern flavour to Maria Gasolina’s music. The record combines rhythms
from the Middle East and East Africa together with local hits to create complete musical
experience. Expect strong funk from Somalia,
touching love songs from Iraq to Sudan and
politically charged recitation from Turkey.
Tuottaja | Producer: Kepa

Ei pelkkää popmusiikkia

SU 18.15 Mekong-lava | Maria Gasolina tunnetaan latinomusiikkia soittavana bilebändinä, joka on versioinut kansainvälisiä suosikkikappaleita jo viidentoista vuoden ajan. Yhtye
uppoutuu eri kulttuurien musiikkiin ja poimii
sieltä iskevimmät rytmit ja menevimmät melodiat – lopputuloksena on suomeksi sovitettu
superhitti.
Uusimman Pitkää siltaa -levy (2017) yhdistää Lähi-idän ja Itä-Afrikan rytmimusiikkia ja
paikallisia menestysiskelmiä suoranaiseksi
musiikkielämykseksi. Tulevilla keikoilla voi
kuulla väkevää funkia Somaliasta, koskettavia

HTIKUU
3/2018 HU

rakkauslauluja Irakista Sudaniin sekä kantaaottavaa puhelaulua Turkista. Albumi valittiin
Helsingin Sanomien musiikkiraadissa vuoden
2017 parhaimpien maailmanmusiikin levyjen
joukkoon.
SUN 18.15 Mekong Stage | Maria Gasolina
is a world music band known for their original Latin rhythms and translated versions
of international hits for roughly fifteen years
– Maria Gasolina dive into different musical
cultures and pick out the catchiest rhythms
and smoothest grooves and turns them into

I
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Tuottaja | Producer: Kepa

VICTOR DELFIM

Konsertti kuultavissa Yle
Radio 1:ssä maanantaina
28.5. kello 20.00 ja lähetyksen
jälkeen Yle Areenassa.
The concert will be broadcast
at Yle Radio 1 on Monday 28
May at 20.00 and after the
broadcast, it is also audible at
Yle Areena.
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Koostanut | Collected by:
Alix Helfer & Sinimaria Halonen

Maria Gasolina

VILLE LEHVONEN
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Sámeaktivista
Petra Laiti

• Pitkää siltaa -levyn kappale Journalisti
perustuu turkkilaisen Selda Bağcanin
70-luvun kantaaottavaan folk-lauluun.
• Aihe on yhä ajankohtainen Turkissa,
jossa on pidätetty lukuisia toimittajia
ja suljettu useita tiedotusvälineitä
vuoden 2016 vallankaappausyrityksen
jälkeen.
• Journalisti julkaistiin viime syksynä
samoihin aikoihin, kun Suomessa
Yleisradion toimittajat taistelivat
oikeudestaan kirjoittaa poliittisesti
aroista aiheista.

Afrotysonia (FIN/SEN)
AFRO / JAZZ

Koostanut | Collected by:
Alix Helfer & Sinimaria Halonen

SAMI MANNERHEIMO
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RADIOLÄHETYKSET
RADIO BROADCASTS

Koostanut | Collected by:
Sinimaria Halonen

Kyläradio – festaritunnelmaa kotisohville

SU 11.00 Mekong-lava | Helsinkiläinen afrojazz-yhtye Afrotysonia on
saanut inspiraatiota nimeensä ja musiikkiinsa pehmeäpiikkisestä Afrikankukasta. Yhtyeelle ominainen lyömäsoittimien ja kanteleen sävyttämä melodia kumpuaa länsiafrikkalaisesta kora- ja populaarimusiikista.
Afrikkalaisvaikutteiden lisäksi kappaleissa kaikuvat jazzin eri sävyt, karibialaiset rytmit ja häivähdys pohjoismaista kansanmusiikkia.
Eurooppalaisten lavojen lisäksi yhtye on esiintynyt muun muassa
Senegalin suurimmassa konserttisalissa. Viime vuonna julkaistu debyyttilevy Dance On The Roof tarjoaa taidokasta ja kuuntelijan haastavaa
musiikkia.
Yhtyeeseen kuuluvat laulaja Sonja Korkman, kantelisti Aino Kurki ja
keväällä 2015 mukaan tullut lyömäsoittaja Macoumba Ndiaye.
SUN 11.00 Mekong Stage | Afrotysonia is a Helsinki-based band, its
name and music inspired by the smooth-thorned African flower. The
group’s trademark melody is punctuated by percussion and the Finnish
zither and inspired by the West African kora and popular music. In addition to African influence, their songs echo with jazz tones, Caribbean
rhythms and a touch of Nordic folk music.

The band has performed all around Europe as well as at Senegal’s
largest music hall. Afrotysonia’s debut album was released last year and
filled with clever music that challenges the listener.
Afrotysonia is vocalist Sonja Korkman, zitherist Aino Kurki and percussionist Macoumba Ndiaye, who joined the band in spring 2015.
Tuottaja | Producer: Kepa

Dimjami (FIN/MAR)
SU 15.10 Mekong-lava | Dimjami on pitkän linjan musiikintekijöistä
koostuva orkesteri Helsingistä. Kokoonpano yhdistelee funk- ja rockmusiikkia lattarirytmeihin ja grooveen vankalla kokemuksella.
Bändin debyyttialbumi Album One julkaistiin suoratoistopalveluissa
tammikuussa 2018. Albumin toinen single Pleasure A on yllättävä yhdistelmä raskasta rokkia ja garage-mamboa. Yhtyeeseen kuuluu solisti
Hossni Boudali, kitaristi-tuottaja Joonas Pirttilä, rumpali Niko Nurminen,
basisti Tuomas Kirkkopelto ja perkussionisti Mikko Koivisto. Levyllä vierailevat trumpettivirtuoosi Antero Priha sekä urkutaituri Kalle Salonen.

SUN 15.10 Mekong Stage | Dimjami is a group of experienced musicians
from Helsinki. The collective fuses funk and rock music with Latin rhythms
and groove in a way that echoes the band members’ musical careers.
Dimjami’s debut album, Album One, was released on streaming services in January 2018. Pleasure A, the second single from the album, is
a surprising mixture of hard rock and garage mambo. Dimjami is vocalist Hossni Boudali, guitarist Joonas Pirttilä, drummer Niko Nurminen,
bassist Tuomas Kirkkopelto ja percussionist Mikko Koivisto. The album
features guest appearances by trumpet virtuoso Antero Priha and organ
maestro Kalle Salonen.

MIRA TENHUNEN

Tuottaja | Producer: Kepa

MIELETÖNTÄ VALOA

SOUL / FUNK

Kyläradio on Maailma kylässä -festivaalin virallinen radio. Suorissa lähetyksissä ääneen pääsevät sekä festivaalin artistit, yhteiskunnalliset vaikuttajat, aktiiviset kansalaiset että festarivieraat. Radiolähetyksistä vastaavat Mieletöntä valoa -hankkeen osallistujat yhteistyökumppaninaan
Lyhty ry:n KiviMedia.
Sosped-säätiön Mieletöntä valoa -hanke tarjoaa media- ja kulttuurialan työ- ja harjoittelumahdollisuuksia haastavassa tilanteessa oleville
nuorille aikuisille. Tuottaja Jouni Tammisen mukaan kiinnostavan tekemisen kautta osallistujien työelämätaidot lisääntyvät.
”Osallistujat saavat itseään kiinnostavat teemat esille, ja onnistunut
radiokokemus rohkaisee heitä toteuttamaan jatkossa myös omia juttuja
eri medioissa. Osalle tekijöistä median tekemisen oma polku onkin jo
auennut”, Jouni Tamminen sanoo.
Festivaaliviikonloppuna radiota tekee muun muassa Mervi Siren. Siren
kertoo, että Kyläradion tekeminen on suoran lähetyksen vuoksi ainutkertaista, ja mitä vain voi tapahtua.
”Intensiteetti on vahva. Muuttuvat tilanteet ovat välillä haastavia, mutta
aina me jotain keksitään, jotta hiljaisia hetkiä ei ehdi syntyä. Haastateltavissa on monia mielenkiintoisia vieraita”, Siren sanoo.
Tuottaja Tamminen korostaa, että suoran lähetyksen luoman jännityksen selättäminen tuo lisää uskoa omaan osaamiseen.
”Porukan hyvä yhteishenki ja kannustava ilmapiiri mahdollistavat sen,
että jokainen tekijä voi nauttia viikonlopun radiotyön annista”, Tamminen
sanoo.
Live-lähetyksiä voi seurata telttapaikalla G481 Kaisaniemen puistossa.

Suorat lähetykset Maailma
kylässä -festivaalilta lauantaina
26.5. kello 12–19 ja sunnuntaina
27.5. kello 12–18. Kuuntele Helsingissä Lähiradion taajuudella
100,3 MHz tai netissä osoitteessa mieletontavaloa.fi.

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

Tukea maahan muuttaneiden miesten
työllistymiseen ja kotoutumiseen

Tuottaja: Sosped-säätiö
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Opi afrikkalaista
musiikkia TenavaTimbuktussa:
Learn African
music at Kids’
Corner:

tamat kappaleet taipuvat keikoilla teatraaliseksi
ja rytmikkääksi kokonaisuudeksi, joka saa sekä
pienet että isot kuuntelijat hytkymään. Päistikka leikittelee oivaltavasti niin rockilla, funkilla ja
jazzilla kuin sykkivällä diskolla.
SAT 11.00 Savannah Stage | You never know
exactly what to expect with Päistikka – a pop
rock outfit aimed at the entire family – except
that it's going to be a good time. These forest

LA 12.00 Tenava-Timbuktu | Jää sulaa on
Agenda 2030:n inspiroima koko perheen
työpaja. Osallistujat pääsevät tekemään vesimusiikkia sulavassa jäätalossa samalla kun
ammattilaistarinankertojat esittävät tarinoita pohjoisesta, jäästä, vedestä ja ihmisistä.
Lapset voivat ottaa aktiivisesti osaa tarinoihin
etsimällä ratkaisuja lämpenevän maailman
haasteisiin.
Sopii kaikenikäisille, pikkulapsilla oltava aikuinen mukana.

folks are all music and theatre professionals
who want to use their songs to prove that even
the grassroots have something to say.
The band's self-titled debut album was released in 2015. Stage performances turn their
songs into a theatrical and rhythmic experience
that's sure to get everyone in attendance moving. Päistikka bring their playful innovation to
everything from rock and funk to jazz and disco.
Tuottaja | Producer: Kepa

Pomppulinnan Kreivi

Sunuy xale – Musiikkia wolofin
kielellä | Sunuy xale – Music
in Wolof language
SU | SUN 12.00
Ei ikärajaa | No age limit

Sen Afro -rytmityöpaja
Sen Afro rhythm workshop
SU | SUN 17.00
Suositusikä: yli 3-vuotiaat
Age recommendation: over 3

Tuottaja | Producer: Pohjoismainen kulttuuripiste

LA 14.00–17.00 & SU 13.00–16.00 Tenava-Timbuktu | Suomessa käytetään arviolta
300 miljoonaa muovikassia vuosittain, mutta
ajattelemmeko, mihin ne päätyvät? Tämä työpaja herättelee ajattelemaan ilmastonmuutosta, kierrätyksen tärkeyttä ja luonnon kunnioittamista.
Macoumba Ndiayen ja Tatiana Solovievan
johdolla vanhat muovikassit muuttuvat kauniiksi kukkasiksi. Työpajaan voi tuoda mukaan
omia värikkäitä muovipusseja. Työpaja sopii
parhaiten yli 3-vuotiaille.

musiikki onkin kuin lintu, joka lentää vetävimpien rytmien perässä maasta ja kulttuurista
toiseen.
Solisti Vili ”Kreivi” Mustalammen sanoittamissa kappaleista ei huumoria ja leikkisyyttä
puutu: sotkuisesta vessasta syytetään alkuräjähdystä ja isiä muistutetaan vauvanhoidon ja
ruoanlaiton säännöistä.
SUN 11.00 Savannah Stage | Pomppulinnan
Kreivi is children’s music that even adults rave
about.
The band has created boundary-breaking
music since 2012, effortlessly gliding between
a variety of influences. Their latest album, Mielen avaruus, is an interesting combination of
rock, rap, rumba and samba. The band’s music
can be likened to a bird, following the catchiest
rhythms from one culture to the next.
Lead vocalist Vili “Kreivi” Mustalampi packs
his songs full of humor and playfulness: A
messy toilet can be blamed on the Big Bang,
while fathers are reminded of the rules of child
care and cooking.

MACOUMBA NDIAYE

JORMA AIROLA

sä musiikissa kaikuvat kansainväliset, kulttuurirajoja rikkovat vaikutteet. Uusin Mielen avaruus -albumi yhdistää mielenkiintoisesti sekä
rockia, räppiä, rumbaa että sambaa. Yhtyeen

LA 12.00 Kids`Corner | Jää sulaa is a workshop for the entire family inspired by the 2030
Agenda. Participants make water music in a
melting ice house as professional storytellers
relate stories about the north, ice, water and
people. Children can take an active role in the
stories by coming up with solutions to the
challenges of our warming planet.
All ages may participate, young children
should be accompanied by an adult.

LA | SAT 13.00 & 16.45
SU | SUN 13.00 & 16.00
Ei ikärajaa | No age limit

Future Inside – Taidetta muoviroskista

LASTENMUSIIKKI | CHILDREN’S MUSIC

SU 11.00 Savanni-lava | Pomppulinnan Kreivi
on kotimainen lastenmusiikkiyhtye, jonka monipuolista musiikkia aikuisetkin hehkuttavat.
Vuonna 2012 perustetun viisikon rytmikkääs-

SAMULI SEPPO

LASTENMUSIIKKI | CHILDREN’S MUSIC

LA 11.00 Savanni-lava | Kun koko perheen
pop rock -yhtye Päistikka valtaa lavan, luvassa on yllättäviä käänteitä ja riemukkaita hetkiä.
Metsän asukkaina esiintyvä teatteri- ja musiikkialan ammattilaisista koostuva kokoonpano
haluaa kappaleillaan osoittaa, että ruohonjuuritason tyypeilläkin voi olla asiaa.
Yhtyeen nimeä kantava ensimmäinen studioalbumi Päistikka julkaistiin vuonna 2015. Lastenmusiikkiorkesterin itse säveltämät ja sanoit-

Jää sulaa
-työpaja

MIKKO SAARI

Päistikka

World Music Schoolin työpajat
World Music School's African
music workshops

SAT 14.00–17.00 & SUN 13.00–16.00 Kids’
Corner | Approximately 300 million plastic
bags are used in Finland every year, but where
do they end up? This is a workshop concerned
with climate change, the importance of recycling and respect for nature.
Under the instruction of Macoumba Ndiaye
and Tatiana Solovieva, old plastic bags are
turned into beautiful flowers. Bring your own
plastic bags to the workshop. The workshop is
best suited for ages 3 and up.
Tuottaja | Producer: Catalysti

Raikastamon mehudisko
LA & SU 14.45 Tenava-Timbuktu
Energinen DJ Allu on tullu tutuksi sekä Basson
Ipanaradiosta, lastendiskoista että festivaaleista. Maailma kylässä -festivaalilla DJ Allu laittaa
jälleen bileet pystyyn ja pillimehukansan tanssijalat vipattamaan Raikastamon Mehudiskon
ohjaksissa. Sopii kaikenikäisille.

SAT & SUN 14.45 Kids’ Corner | The always
energetic DJ Allu has made her name in Basso's Ipanaradio, children's dance parties and
festivals. At World Village Festival, DJ Allu is
once again throwing a party for the juice box
set at the helm of Raikastamo's Mehudisko.
Open for all ages.
Tuottaja | Pruducer: Raikastamo

Tuottaja | Producer: Kepa
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Teksti | Text: Sanna Ra

Tuottaja: Kepa

ILMASTOPANEELI

• Ilmastonmuutoksen vaikutusten ehkäiseminen
(tavoite 13)
• Rauha ja hyvä hallinto (tavoite 16)
• Yhteistyö ja kumppanuus (tavoite 17)

LA 12.00 Mekong-lava | Tutkijoiden viesti on selvä: ilmasto muuttaa kaiken, eikä aikaa ole hukattavaksi. Siksi valtioilta vaaditaan nopeita ja tehokkaita tapoja suitsia ilmastonmuutosta – tässä ja nyt. Juhlapuheiden ja kokousten tasolla
ilmastonmuutoksen haaste on tunnistettu, mutta käytännön toteutus
etenee piinaavan hitaasti. Tekeekö Suomi kaikkensa ongelman ratkaisemiseksi? Mitkä ovat seuraavat askeleet?
Aikamme suurimmasta kysymyksestä keskustelemassa ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.), kansanedustaja Ville Niinistö (vihr.), Long Playn
päätoimittaja Hanna Nikkanen ja professori ja Suomen ilmastopaneelin
puheenjohtaja Markku Ollikainen. Tilaisuuden juontaa Helsingin Sanomien toimittaja Tuomas Peltomäki.

LEHDISTÖKUVA

Ohjelman ytimessä on kumppanuus. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan niin valtioita, kansalaisjärjestöjä
kuin yrityksiä – myös kansalaisia.

ARTTU MUUKKONEN

AGENDA 2030 / ILMASTO & YMPÄRISTÖ

YK

2. Mitä Agenda 2030 sisältää?
Ohjelmassa on 17 tavoitetta. Kepa työskentelee erityisesti näiden tavoitteiden parissa:
• Ei köyhyyttä (tavoite 1)
• Ei eriarvoisuutta (tavoite 10)
• Edullista ja puhdasta energiaa (tavoite 7)

Koostanut | Collected by: Sinimaria Halonen

Kepa Talks: Ilmasto muuttaa kaiken – Mitä tekee Suomi?

1. Mikä Agenda 2030?
YK:n kestävän kehityksen ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä sosiaalista oikeudenmukaisuutta, huolehtia
ympäristöstä ja parantaa samalla talouden kestävyyttä.

TEEMA | THEME: AGENDA 2030

FINNISH GOVERNMENT

TEEMA | THEME: AGENDA 2030

3. Kuka on vastuussa?
Kepa Talks: Maailma
muuttuu kaupunki kerrallaan

santulosta kehitysyhteistyöhön, yritykset taas huolehtia
siitä, etteivät ne toiminnassaan käytä lapsityövoimaa.
Jokainen meistä voi puolestaan esimerkiksi kuluttaa harkitummin.

AGENDA 2030 / DEMOKRATIA / KESTÄVÄ TALOUS / ILMASTO & YMPÄRISTÖ

4. Miten Agenda vaikuttaa Suomessa?
ylikulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.
Meidän tulee puolittaa köyhyydessä elävien ihmisten
osuus Suomen väestöstä vuoteen 2030 mennessä.

KIRMO KIVELÄ / DODO.ORG

Vaikka Suomea pidetään kestävän kehityksen edelläkävijänä, meillä on vielä paljon työtä muun muassa sukupuolten välisen palkkatasa-arvon lisäämisessä sekä

5. Miten Agenda vaikuttaa globaalisti?
On tärkeää tukea kestävää kehitystä globaalisti ja
osallistua äärimmäisen köyhyyden poistamiseen. Suurimpia haasteita ovat maailmantalouden rakenteelliset
ongelmat, jotka näkyvät muun muassa kehitysmaista

pakenevina verotuloina, ihmisoikeuksien laiminlyöntinä
ja ilmastonmuutoksen seurausten kasautumisena maailman köyhimpien taakaksi.

6. Mitä minä voin tehdä?
• Kuluta vähemmän.
• Toimi järjestöissä. Maailma kylässä -festivaalilla on
mistä valita: paikalla on 250 Kepan jäsenjärjestöä.
• Tue kehitysyhteistyötä lahjoittamalla rahaa tai toimimalla vapaaehtoisena järjestöissä. Voit myös omassa
lähipiirissäsi puhua kehitysyhteistyön puolesta.
• Äänestä sellaisia ehdokkaita ja puolueita, jotka ovat
sitoutuneet kestävään kehitykseen ja tukevat kehitysyhteistyötä.

LA 18.35 Mekong-lava | Vuoteen
2030 mennessä arviolta 70 prosenttia maailman väestöstä asuu
kaupungeissa. Kaupungit tekevät
monia tärkeitä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Siksi kestävämpien
kaupunkien rakentamiselle on tilausta.
Millainen Helsinki on vuonna 2030? Mitä
kestävän kehityksen innovaatioita löytyy maa-

ilman muista kaupungeista? Nousevatko megakaupungit kestävän kehityksen edelläkävijöiksi samalla kun valtionjohtajat jarruttelevat
päätöksissään.
Tulevaisuuden kaupunkeja visioivat Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki, Dodo
ry:n Hanna Tammisto sekä Jenni Pitko Arkkitehtitoimisto Kanttia2:sta.
Tuottaja: Kepa ja Dodo

Kepa Talks: Innovaatiot ja teknologia muuttavat Afrikkaa
AGENDA 2030

Tutustu
Agenda 2030
tavoitteisiin
osoitteessa:
www.kepa.fi/
vaikuttamistyo/
agenda-2030

SU 16.50 Mekong-lava | Afrikan
mantereen nuoret yrittäjät tuottavat elämää parantavia innovaatiota hyödyntäen mobiiliteknologiaa.
Tansaniasta on lyhyessä ajassa
tullut mobiilimaksamisen huippumaita. Monista saavutuksista huolimatta digikuilu monien
ihmisryhmien välillä on kuitenkin edelleen suuri.
Paneelissa keskustellaan siitä, mikä merkitys
on käyttäjälähtöisyydellä, kulttuurilla ja vaikka
teknologian infrastruktuurilla, jotta uusia palveluja voi syntyä.
Lisäksi pohditaan, miten esimerkiksi esineiden internet, tekoäly, lohkoketjuteknologia ja
robotisaatio voivat tukea kestävää kehitystä
tulevaisuudessa.
Tuottaja: Kepa
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#kepatalks

ARNE HOEL / WORLD BANK

Valtioilla on päävastuu Agenda 2030 -ohjelman toimeenpanosta. Kestävää kehitystä ei kuitenkaan voida
saada aikaan ilman kansalaisten ja yritysten panosta.
Valtio voi sitoutua ohjaamaan 0,7 prosenttia bruttokan-
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Koostanut | Collected by: Sinimaria Halonen

YK

EU kestävää maailmaa rakentamassa
AGENDA 2030 / ILMASTO & YMPÄRISTÖ

Miten Agenda 2030 -tavoitteista tulee totta?

KEHYS

EUROOPAN KOMISSIO

EUROOPAN PARLAMENTTI

Kunnianhimoiset
energia- ja ilmastotavoitteet – EU vastaa
haasteeseen

Seuraa
Taiga-lavan
keskusteluja
suorana:
maailmakylassa.fi

Sunnuntain paneelissa keskustellaan muun
muassa siitä, miten yksityinen sektori ja lainoittajat voivat vauhdittaa siirtymää kohti kestävää
tulevaisuutta. Keskustelemassa europarlamentaarikot Henna Virkkunen (kok., EPP) ja Heidi
Hautala (vihr. Greens/EFA), Euroopan investointipankin päämarkkinaosaston johtaja Eila
Kreivi ja World Energy Council Finlandin toiminnanjohtaja Helena Kivi-Koskinen.
Molemmat paneelit moderoi toimittaja Reetta Räty.

EUROOPAN PARLAMENTTI

EU on sitoutunut Agenda 2030 -tavoitteiden
toteuttamiseen muovaamalla energia- ja ilmastosäädöksiään uuteen uskoon Pariisin ilmastosopimuksen hengessä.
Euroopan unionin lauantain paneelissa pohditaan, missä mennään tavoitteiden osalta tällä
hetkellä ja miltä tulevaisuus näyttää. Keskustelemassa europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen (kok., EPP) ja Liisa Jaakonsaari (sd., S&D),
Euroopan komission energia- ja ilmastoasioista vastaava tiedottaja Anna-Kaisa Itkonen ja
Kehys ry:n pääsihteeri Rilli Lappalainen.

LA 14.00 Taiga-lava
Tuottaja: Euroopan unioni

Tuottaja: ulkoministeriö

EU näyttää mallia,
miten ilmastotavoitteet
toteutetaan
SU 14.00 Taiga-lava
Tuottaja: Euroopan unioni

Presidentti Tarja Halonen on Maailma kylässä -festivaalin vakiovieraita. Tänä vuonna Halonen osallistuu lauantaina kahteen Agenda
2030 -teemaan liittyvään paneelikeskusteluun.
Ensin on luvassa keskustelu Suomen köyhyystilanteesta Taiga-lavalla kello 13.10.
Agenda 2030 -ohjelman yhtenä tavoitteena
on poistaa maailmasta köyhyys sen kaikissa
muodoissa. Suomea koskevana alatavoitteena on puolittaa köyhyydessä elävien ihmisten
määrä vuoteen 2030 mennessä. Halonen ja
muut panelistit pohtivat, miten tavoite voidaan
Suomessa saavuttaa.
Tämän jälkeen Halonen ottaa kantaa globaaleihin kehitysongelmiin Mekong-lavalla kello
15.05. Paneelissa keskustellaan muun muassa
siitä, miksi Suomi on avainasemassa turvallista
ja tasa-arvoista maailmaa rakennettaessa. Keskustelun kieli on englanti.

LASSE KELTTO / PRESIDENTTI TARJA HALOSEN TOIMISTO

Presidentti Halonen mukana etsimässä
kehitysratkaisuja

Turvaverkko
pettää
– Syynä EU:n
talouspolitiikka?

Suomi ilman köyhyyttä
– Onko se mahdollista?
LA 13.10 Taiga-lava
Tuottaja: EAPN-Fin & SOSTE

A better world in
2030? – Not without
development
cooperation (FIN/DNK)
SAT 15.05 Mekong Stage
Producer: UNDP, WFP & UNFPA

EUROOPAN PARLAMENTTI

Mukana keskustelemassa SPR:n pääsihteeri
Kristiina Kumpula, Perunamestarit Oy:n toimitusjohtaja Eero Pisilä, Diakonia ammattikorkeakoulun lehtori Sami Kivelä. Paneelin juontaa
ulkoministeriön tiedottaja Eija Palosuo.

EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI

kestävää kehitystä. Mitä kansalaisyhteiskunta
ja yksittäiset ihmiset voivat tehdä, jotta tavoitteet saavutetaan kaikkialla? Mitä annettavaa
suomalaisyrityksillä on kehitysmaissa kestävän
kehityksen eteen?

MIKKO MÄNTYNIEMI

LA 14.20 Mekong-lava | Kestävän kehityksen
tavoitteiden saavuttaminen kehitysmaissa vaatii työtä. Tarvitaan rahaa ja sitäkin enemmän toimivia ratkaisuja. Agenda 2030:n ajatuksena on,
että kaikki yhteiskunnan toimijat voivat edistää

NINA DODD

AGENDA 2030 / KESTÄVÄ TALOUS

SU 17.20 Taiga-lava
Tuottaja: Attac

Building a just world
with corporate
accountability (FIN/UGA)

Kestävämpi ja
vastuullisempi Eurooppa
Suomen johdolla

AGENDA 2030 / HUMAN RIGHTS / SUSTAINABLE ECONOMY

AGENDA 2030

SAT 16.50 Taiga Stage | Local communities are often trampled by businesses and economic interests. What does corporate responsibility
mean, for example, for the civil society and local communities of Uganda? How is cooperation between NGOs, development funds and companies improving corporate responsibility?
The topic is discussed by a panel that features Coordinator Gerald
Kankya of TLC, Executive Director Salima Namusobya of ISER and Head
of Environment and Social Responsibility Riikka Thomson of Finnfund.
The panel is moderated by tax justice expert Lyydia Kilpi of Kepa.
The discussion is held in English.

LA 17.40 Taiga-lava | Brexitin ja populististen liikkeiden nousu on ravisuttanut Euroopan unionia. Visio kestävästä Euroopasta on jäänyt taka-alalle keskustelussa EU:n tulevaisuudesta. Muuttuuko tilanne, kun
Suomi astuu EU:n ruoriin syksyllä 2019?
Asiaa pohtivat ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.), europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd., S&D), Nuorten Agenda 2030 -ryhmän jäsen Sara Nyman ja Kehyksen vaikuttamistyön koordinaattori Jussi
Kanner. Paneelikeskustelun juontaa MTV:n toimittaja Janne Hopsu.
Tuottaja: Kehys

Tuottaja: KIOS
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Koostanut | Collected by:
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AGENDA 2030 / IHMISOIKEUDET

Nuorten
toivelistalla:
Kestävä maailma
LA 15.50 Mekong-lava
Tuottaja:
Pohjoismainen
ministerineuvosto

SU 16.00 Taiga-lava | Maailman lapsista 40
prosenttia käy koulua kielellä, jota he eivät ymmärrä. Yhteensä 617 miljoonalta koululaiselta
puuttuu alkeellisinkin luku- ja kirjoitustaito.
Opiskelu vieraalla kielellä, valtavat ryhmäkoot,
ulkolukuun perustuvat opetusmenetelmät sekä
opettajien heikko koulutus murentavat oppimistuloksia. Miten saadaan varmistettua riittävä opetus kaikille?
Ratkaisuja etsivät äidinkielisen opetuksen
asiantuntija Mesfin Derash Zeme, kasvatustieteen tohtori Kati Keski-Mäenpää, erityisasiantuntija Sirpa Sinervä ulkoministeriöstä sekä
aluepäällikkö ja filosofian tohtori Arja Koskinen
Suomen Lähetysseurasta. Keskustelun juontaa
Ylen uutisankkuri Piia Pasanen.

Tietovisa:
Poliitikonalut
vastakkain kestävästä
kehityksestä
AGENDA 2030 / DEMOKRATIA / KESTÄVÄ TALOUS

Lisää Ruohonjuuritason
keskusteluja julkiset palvelut Afrikassa
11.30 Taiga-lava
Agenda 2030 LA
Tuottaja: UNU-WIDER
-teemasta

Tuottaja: ulkoministeriö

Kenen ääni kuuluu?
– Kestävä kehitys
feministin silmin
SU 11.30 Taiga-lava
Tuottaja: Feministinen puolue

From a victim of human
trafficking to an activist
(NGA/FIN)

HUMAN RIGHTS / SUSTAINABLE ECONOMY

SU 13.00 Mekong-lava | Miten nuorisopoliitikot ja ulkoministeriön valmennuskurssilaiset
pärjäävät, kun heiltä kysytään kehitysyhteistyöstä ja kestävän kehityksen tavoitteista?
Tietovisassa toisiaan vastaan mittelöivät hallituspuolueiden ja suurimpien oppositiopuolueiden nuorisojärjestöjen puheenjohtajista
kootut joukkueet sekä UM:n kansainvälisten
asioiden valmennuskurssi Kavaku. Myös yleisö
pääsee osallistumaan ja testaamaan tietojaan.
Tietokilpailun juontaa kirjailija, TV-juontaja ja
Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja Ronja
Salmi.

Tuottaja: Suomen Lähetysseura

Koostanut | Collected by:
Sinimaria Halonen

SAT 12.20 Taiga Stage | Nigerian Itohan Okundaye was only 16 years
old when she became a victim of human trafficking. Now, ten years later,
Okundaye wants to make a difference by improving the livelihood opportunities of women in her hometown.
Okundaye’s story is followed by a panel discussion about the causes
for trafficking in women and girls and ways to prevent it.
The panel is attended by Erna Alitalo, the president of FinnWID, and
Minna Viuhko, a researcher at the European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI). The panel is hosted by journalist Maryan Abdulkarim. The language of the discussion is English.
Producer: FinnWID

Ending the war on drugs
– Time for human rights? (MEX/PHL)
AGENDA 2030 / HUMAN RIGHTS / PEACE WORK

SAT 15.20 Taiga Stage | Current drug policies
and drug prohibition increase violence and
impede the realisation of human rights around
the world. The drug war in Mexico started in
2006 has claimed the lives of over 120 000
people to date.
Senior Policy Adviser Daniel Joloy of Amnesty International outlines the human rights argument for changing drug policy. Joloy has written about the human rights perspective of the
current drug war, including the numerous human rights violations linked to Mexico’s violent
crusade against drugs. Joloy is interviewed by
journalist Janne Hopsu.
The language of the interview is English.
Producer: Humaania päihdepolitiikkaa

Lisää keskustelua
ihmisoikeuksista
Tytöt esiin!
Kehityspolitiikan
näkymättömät näkyviksi
SU 13.50 Mekong-lava
Tuottaja: Plan International Suomi, Kehitys
poliittinen toimikunta & Suomen UN Women

POLICÍA NACIONAL DE LOS COLOMBIANOS

TIMO AHLBERG

Lapset eivät opi
koulussa (ETH/FIN)

TEEMA: IHMISOIKEUDET
THEME: HUMAN RIGHTS
ANNA KUOKKANEN

TEEMA | THEME: AGENDA 2030

Kolme tarinaa:
Afrikka kaksikulttuurisissa perheissä
SU 16.40 Taiga-lava
Tuottaja: Familia

Miksi ihminen radikalisoituu?
– Turvallisuudentunteen merkitys

Follow
Taiga Stage's
discussions online
at worldvillage.fi

www.rodinia.fi

JANNE HASSINEN

MONIKA BOL

SU 13.20 Taiga-lava | Minkälaiset asiat aiheuttavat turvattomuudentunnetta Suomessa
kasvaneelle? Entä kriisimaassa? Fidan paneelikeskustelussa pohditaan turvallisuudentunteen merkitystä yksilön ja yhteiskuntarauhan
kannalta sekä vastakkainasettelun ja radikalisoitumisen syitä.
Kantaa ottavat Suomen uusnatsistisen vastarintaliikkeen perustaja ja entinen johtaja Esa
Holappa, Suomeen lapsena tullut sudanilainen
opiskelija ja entinen pakolainen Angelina Arial
sekä kriisi- ja traumaterapeutti Janne Hassinen.
Paneelin juontaa Katja Köykkä Fidasta.

OULUN KUVAAMO

IHMISOIKEUDET / RAUHANTYÖ

Tuottaja: Fida International
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MUUT KESKUSTELUT
OTHER DISCUSSIONS

Koostanut | Collected by:
Sinimaria Halonen

Mini fashion show:
African fashion arrives
in Finland (FIN/NGA)

SINIMARIA HALONEN / MAAILMAN KUVALEHTI

ULKOMINISTERIÖN TELTASSA RAUTATIENTORILLA
asiaa Suomen kehitysyhteistyöstä, sen tuloksista ja YK:n
kestävän kehityksen tavoitteista.
Tule tutustumaan työhön, jolla Agenda 2030 -tavoitteista
tehdään totta!

SAT 16.00 Taiga Stage | African fashion has already taken its place on
international runways in New York and London and is now gradually
taking a hold in Finland. Ebunolowa Kivinen presents her latest collection for the festival audience.
In addition to the fashion show, Kivinen and Samia Mohamud, chief
organiser of Finland’s first African fashion event African Fashion Week
Helsinki (AFWH), are interviewed by Anni Valtonen, Editor-in-Chief of
Maailman Kuvalehti, about what African fashion can bring to the Finnish street scene and mentality. And what about the Western recycling
industry – how are local textile manufacturers affected when our used
clothes are shipped to Africa?
The programme is held in English.
Producer: Maailman Kuvalehti

Puolueet demokratiaa rakentamassa
DEMOKRATIA

SU 12.00 Mekong-lava | Mitä suomalaiset
puolueet voisivat oppia kehittyvien demokratioiden puolueilta? Mitä hyviä suomalaisen
demokratian käytänteitä voisi jakaa muualle?
Eduskuntapuolueiden edustajat keskustele-

ULKOMINISTERIÖ RAUTATIENTORILLA MEKONG-LAVALLA:
Lauantaina 26.5. klo 14.20–15.00

Sunnuntaina 27.5. klo 13.00–13.35

Miten Agenda 2030
-tavoitteista tulee totta?

Onko tietoa?
Poliitikonalut Agenda
2030 -tietovisassa

Johdantona Improryhmä Laika: Miten elää
ahdistumatta, kun maapallon tilasta tulvii tietoa ja
omat valinnat alkavat tuntua vääriltä?
Keskustelemassa mm:
Lehtori Sami Kivelä, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Pääsihteeri Kristiina Kumpula, SPR
Toimitusjohtaja Eero Pisilä, Perunamestarit Oy

Tuottaja: Puolueiden kansainvälinen
demokratiayhteistyö – Demo

Arvorulettia: Kenen mielipiteitä
algoritmit suosivat?
LA 18.30 Taiga-lava
Tuottaja: Suomen Setlementtiliitto
& Kalliolan Setlementti

Miten nuorisopoliitikot ja ulkoministeriön valmennuskurssilaiset pärjäävät, kun heiltä kysytään kehitysyhteistyöstä ja kestävän kehityksen tavoitteista?

SU 16.05 Mekong-lava | Kenellä on vastuu
ilmastonmuutoksen hillinnästä? Onko omilla
valinnoillamme vaikutusta vai onko kestävä
kehitys ainoastaan päättäjien vastuulla? Entä
voivatko uudet innovaatiot muuttaa tilannetta?
Millaisia uusia ratkaisuja kestävään arkeen on
tarjolla ja innostavatko ne kuluttajia?
Näistä aiheista keskustelevat kestävyys- ja
kuluttajatutkimuksen asiantuntijat, päättäjät,
järjestöedustajat sekä yritykset, jotka kehittävät uusia kestäviä kuluttajaratkaisuja Sitran Fiksu arki -kehitysohjelmassa.
Paneelin päätteeksi yleisö pääsee äänestämään mielestään parasta kestävän arjen ratkaisua.

Tietovisassa toisiaan vastaan ovat hallituspuolueiden
ja suurimpien oppositiopuolueiden nuorisojärjestöistä kootut joukkueet
sekä UM:n kansainvälisten
asioiden valmennuskurssi
Kavaku.
Myös yleisöä tarvitaan!

Juontaja: kirjailija ja
Helsingin kirjamessujen
ohjelmajohtaja Ronja Salmi

ne voisivat houkutella aliedustettuja ihmisryhmiä mukaan politiikkaan.

Lisää keskusteluohjelmaa
More discussions

KESTÄVÄ TALOUS / ILMASTO & YMPÄRISTÖ

Tuottaja: Sitra

SITRA

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen
kehitysmaissa, kuten Suomessakin, vaatii työtä.
Mitä kansalaisyhteiskunta ja yksittäiset ihmiset voivat
tehdä? Mitä annettavaa suomalaisyrityksillä on?

vat siitä, miten puolueet voivat paremmin tukea
demokratiaa niin Suomessa kuin ulkomailla.
Panelistit keskustelevat myös siitä, miten
puolueet vastaavat vallitseviin haasteisiin, kuten matalaan äänestysaktiivisuuteen ja kuinka

Fiksu arki – Voiko
kuluttaminen olla kestävää?

Kuva: Emmi Kähkönen

LEHTIKUVA / AFP PHOTO / Phyo Hein KYAW

SUSTAINABLE ECONOMY / CLIMATE & ENVIRONMENT

Matkamuistoksi pää
– Trofeemetsästyksen eettiset ongelmat
SU 12.10 Taiga-lava
Tuottaja: Trophy Free EU group,
Animalia, Luonto-Liitto, SEY

Näin kohtaat köyhyyden matkallasi
SU 12.50 Taiga-lava
Tuottaja: Reilun matkailun yhdistys

With own voice – Women’s rights
in religions (FIN/UGA)
SUN 15.20 Taiga Stage
Producer: Finnish Ecumenical Council,
Caritas Finland & Filantropia
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ELOKUVAT LAUANTAI | FILMS SATURDAY

Koostanut | Collected by:
Alix Helfer & Sinimaria Halonen

Koostanut | Collected by:
Alix Helfer & Sinimaria Halonen

AHMED OUOBA

YLE KUVAPALVELU

ELOKUVAT LAUANTAI | FILMS SATURDAY

2017 Burkina Faso, Yhdysvallat, Bulgaria |
Burkina Faso, USA, Bulgaria
Ohjaajat | Directors: Iara Lee
Kieli: ranska, tekstitys englanniksi
Language: French, subtitles in English
Ei ikärajaa | No age limit
Kesto | Length: 71 min

SAT 12.00 Village Cinema | Burkinabè Rising (2017) is an inspiring tale of creative resis-

tance and how political change can be realised
when people demand it together. The West
African nation of Burkina Faso was ruled by
President Blaise Compaoré for 27 years before being overthrown by a population fed up
with the country’s problems and their leader’s
spending. Artists and civil activists played a
large role, showing that art can be used to help
achieve peace without violence.
The film was born when director Iara Lee
travelled to Burkina Faso to document the
change in 2016. While there, Lee met with renowned artists, musicians and activists who
used art and the country’s cultural heritage to
make their voices heard.

SAT 14.00 Village Cinema | The Uncondemned brings the viewer to the middle of the
1994 war crimes trial involving Rwanda’s genocide. Dramatic personal histories combine into
a court room thriller, as a group of young lawyers and activists from all over the world rise
to fight for justice and for the rapes committed
during the genocide to be finally condemned
as war crimes and as crimes against humanity.
Some scenes may be unsuitable for young
children.
Tuottaja | Producer: YK Kino

2015 Hollanti, Kongo, Ruanda, Yhdysvallat | Netherlands, Congo, Rwanda, USA
Ohjaajat | Directors: Michele Mitchell and Nick Louvel
Kieli: englanti, ranska, kinyarwanda, tekstitys englanniksi
Language: English, French, Kinyarwanda, subtitles in English
Suositusikäraja | Age recommendation: 16
Kesto | Length: 81 min
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(BFA/NGA/USA/IRL)
SAT 13.15 Village Cinema | The documentary is followed by a discussion on women’s
rights and art-based activism and the political situation of West African countries. The
discussion will be in English, no interpretation.
Tuottaja | Producer: AFAES

Tuottaja | Producer: Culture of Resistance Films

The Uncondemned
LA 14.00, Kyläkino | The Uncondemned -dokumentti vie katsojan keskelle vuoden 1994
Ruandan kansanmurhiin liittyvää sotarikosoikeudenkäyntiä. Dramaattiset henkilöhistoriat
yhdistyvät oikeussalitrilleriksi, kun joukko nuoria asianajajia ja aktivisteja eri puolilta maailmaa nousee taistelemaan sen puolesta, että oikeus toteutuu ja kansanmurhan aikana tehdyt
raiskaukset tuomitaan vihdoin sotarikoksina ja
rikoksina ihmisyyttä vastaan.
Dokumentti sisältää voimakkaita kohtauksia,
jotka voivat olla haitallisia lapsille.

Improving the status
of women through art

THE UNCONDEMNED

LA 12.00 Kyläkino | Länsi-Afrikassa sijaitsevaa Burkina Fasoa 27 vuotta hallinnut presidentti Blaise Compaoré syrjäytettiin, kun
tyytymätön kansa kyllästyi epäkohtiin ja tuhlailevaan hallitsijaan. Erityisen suuri rooli oli taiteilijoilla ja kansalaisaktivisteilla, joiden esimerkki
osoittaa, että rauha voidaan saavuttaa väkivallattomasti taiteen avulla.
Burkinabè Rising syntyi, kun ohjaaja Iara
Lee matkusti syksyllä 2016 Burkina Fasoon tapaamaan merkittäviä taiteilijoita, muusikoita ja
aktivisteja, jotka käyttävät taidetta ja maan kulttuuriperinteitä saadakseen äänensä kuuluviin.

Sexual violence as a
weapon of war (RWA/FIN)
SAT 15.25 Village Cinema | After the documentary sexual violence is discussed as
part of the tactics of war by former minister
Elisabeth Rehn, who has worked as Special
Representative for the UN Secretary General in Bosnia and Herzegovina, Director Elina
Multanen of UN Women and Adviser Elisa
Tarnaala of the Crisis Management Institute.
The language of discussion is English, no
interpretation.

LA 16.15 Kyläkino | Perheen tähden pohtii
perheenyhdistämisen vaikeutta kahden erilaisen tarinan kautta. Molempien päähenkilöiden
tavoitteena on ollut saada perhe Suomeen.
Yksin maahan tullut mies onnistui siinä, pieni
lapsi ei.
17-vuotias Roda haaveilee matkasta vanhempiensa luokse, joita hän ei ole tavannut yli
kymmeneen vuoteen. Vuosien varrella Rodalle
on kasautunut kysymyksiä, joihin hän etsii do-

kumentissa vastauksia. Miksei hänen perheensä saanut yhdistyä? Miksi hän ei saanut palata
perheensä luo?
Tuottaja: Yle

2017 Suomi
Ohjaaja: Paula Vesala
Kieli: suomi
Ei ikärajaa
Kesto: 28 min

Erossa rakkaista
– Perheenyhdistämisen
lisääntyneet haasteet
LA 16.45 Kyläkino
Dokumentin jälkeen keskustellaan perheenyhdistämisen haasteista Suomessa.
Tuottaja: Suomen Punainen Risti

Kotimaa Kosovo-Suomi
LA 17.30 Kyläkino | Politiikan ja jalkapallon
kentiltä tuttu Hetemaj’n perhe joutui jättämään
Kosovon poliittisten vainojen takia ja saapui
Suomeen tyhjin käsin vuonna 1992. Perheen
kaipuu rakkaaseen kotimaahan ja siellä asuviin sukulaisiin ei ole sammunut, vaikka perhe
on asettunut hyvin Pohjolaan. Toivoa herättävä
dokumenttielokuva kysyy, mikä oli onnistuneen
sopeutumisen salaisuus ja hinta.

OLLI LAINE

Burkinabè Rising: The Art of Resistance in Burkina Faso

Perheen tähden

Tuottaja: Yle

2018 Suomi, Kosovo, Italia
Ohjaaja: Olli Laine
Kieli: suomi, albania, italia
Ei ikärajaa
Kesto: 74 min

Hetmaj't – Kahden
kulttuurin välissä
LA 18.45 Kyläkino | Dokumentin jälkeen
Maailman Kuvalehden päätoimittaja Anni
Valtosen haastattelussa poliitikko Fatbardhe Hetemaj, jalkapalloilija Perparim
Hetemaj ja perheenäiti Emine Hetemaj.
Tuottaja: Maailman Kuvalehti

Maailman
ensi-ilta!
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ELOKUVAT SUNNUNTAI | FILMS SUNDAY

ELOKUVAT SUNNUNTAI | FILMS SUNDAY

Koostanut | Collected by:
Alix Helfer & Sinimaria Halonen

Teksti | Text: Anni Valtonen

SUN 12.00 Village Cinema | Hunting pilot
whales and sea birds has been an important
livelihood for Faroese people. The inhabitants
of the islands are among the first to be affected
by the worsening condition of marine waters.
When a researcher finds out that environmental pollutants have contaminated sea water and
thus the whales that are used as food, both the
health of the community and their way of life
are threatened. Faroe Islanders have to make a
choice between their wellbeing and traditions.

2016 Faroe Islands
Director: Mike Day
Language: Faroese, English, Danish
Subtitles: English
Age recommendation 12
Lenght: 81 min

Producer: Nordic Culture Point

SUN 13.25 Village Cinema | After the documentary, there will be panel discussion about
how global phenomena and climate change
affect local communities as the Sápmis and
the Faroese. Discussion is held in English, no
interpretation.

MOST LIKELY TO SUCCEED

SUN 16.30 Village Cinema | The feature-length
documentary Most Likely to Succeed (2015) offers an inspiring look at what schools could be
if we have the vision and courage to change
the school system. The documentary tells the
story of High Tech High schools in California,
where supporting student curiosity with individual learning is at the center. In High Tech High
teaching and learning are organised to support
every student’s curiosity through personalisation, adult world connection, common intellectual mission and teacher as designer.

María José Pizarro (COL)
– Sissikomentajan tytär

Globalisation challenges
local ways of life
(FRO/FIN)

Most Likely
to Succeed

ARCHIVO MARÍA JOSÉ PIZARRO

The Islands and the Whales

THE ISLANDS AND THE WHALES

Lue juttu
Maailman
Kuvalehden
numerosta
3/2018.

SU 14.15 Kyläkino | Pizarro-dokumenttielokuva kertoo kapinalliskomentaja Carlos Pizarrosta, joka johdatti Kolumbian pahamaineisia
M-19-sotureita taistelukentältä rauhanneuvotteluihin. Solmittuaan rauhan Kolumbiaan Pizarro muutti sissiryhmän poliittiseksi puolueeksi ja
pyrki maansa presidentiksi, ennen kuin hänet murhattiin vuonna 1990.
Kuuluisan pasifistisissin elämää kuvataan dokumentissa hänen tyttärensä María José Pizarron muistojen kautta.
”Olin tunnilla, kun koulun rehtori tuli luokkaan kysyen María José Pizzarroa. Minut pyydettiin luokasta ulos ja näin äitini itkevän. Jo silloin tiesin, mitä oli tapahtunut”, María José Pizarro muistelee.
María José Pizarro työsti isänsä muistoja viisitoista vuotta. Samalla
syntyi Pizarro-dokumentti. Kun dokumentti valmistui, Carlos Pizarron
kuolemasta oli kulunut 25 vuotta.
Isä oli ollut aina María José Pizarron sankari, mutta nyt rakkaus muuttui
erilaiseksi.
”Aloin ymmärtää hänen ajatteluaan, mihin hän pyrki ja olin kaikesta
samaa mieltä hänen kanssaan. Tunsin valtavaa surua, että tuo ajattelu ja
ideologia katoaisi Kolumbiasta.”

Mukana yhtenäistä Kolumbiaa rakentamassa
2015 USA
Director: Greg Whiteley
Language: English, subtitles in English
No age limit
Length: 89 min

Producer: Sitra

María José Pizarron sukupolvi eli ja kasvoi sotaolosuhteissa. Nyt kun sukupolvi käsitellyt traumansa, heidän keskuudestaan on alkanut nousta
voimakkaita johtajia, kuten María José Pizarro, joka valittiin Kolumbian
vasemmistopuolueen kansanedustajaksi maaliskuussa 2018.
Hän kokee velvollisuudekseen olla erilainen ääni kuin aiempien sukupolvien äänet. Vihaa ja väkivaltaa tärkeämpää on yhdessä rakentaminen.
Sissijärjestö Farc ja Kolumbian armeija solmivat Kolumbiaan rauhan
loppuvuodesta 2016.

”Minulle rauha on todella kivulias prosessi. Siihen sisältyy vaatimus
suuresta yhteiskunnallisesta sitoutumisesta, kaikkien taholta, kaikkien
yhteiskunnan osa-alueiden – ei ainoastaan sissien ja hallituksen kesken”, María José Pizarro sanoo.
Työtä on María José Pizarron mukaan vielä tehtävänä.
”Vaikka olemme kirjoittaneet rauhansopimuksen, sotaa ei vielä ole
voitettu. Emme tiedä vielä, kenelle rauhanlippu jää. Jos se jää kansalle,
kansalaisyhteiskunnalle, rauha on koittanut. Jos se jää johtajille, häviämme taistelun.”
SUN 14.15 Village Cinema | Guerilla Carlos Pizarro led Colombia’s notorious M-19 soldiers from the battlefield to the peace negotiations. After
agreeing to peace in Colombia, Pizarro transformed the guerrilla group
into a political party and tried to run for president before his assassination in 1990. The film tells the story of the pacifist guerrilla through the
eyes of his daughter, María José Pizarro.
She realises that no matter how far she runs, she cannot escape her
father’s ghost. Twenty-five years after his murder, María José Pizarro is
ready to lift the veil and discuss a chapter of her own country’s history
that had been silenced by violence and fear.
Tuottaja | Producer: Maailman Kuvalehti

2016 Kolumbia | Columbia
Ohjaaja | Director: Símon Hernándes
Kieli: espanja, tekstitys englanniksi
Language: Spanish, subtitles in English
Ei ikärajaa | No age limitation
Kesto | Length: 82 min

Technological revolution in education (MEX/FIN/USA)

Myriam Rodríguez: Elämäni sissikomentajan rinnalla (COL)

SUN 18.00 Village Cinema | After the documentary there will be a panel
discussion about the thoughts raised by the movie. Does technology

SU 15.40 Kyläkino | Maailman Kuvalehden päätoimittaja Anni Valtonen
haastattelee entistä sissitaistelijaa ja Carlos Pizarron puolisoa Myriam
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really challenge education? The discussion is held
in English, no interpretation.

Rodríguezia hänen elämästään ja Kolumbian nykytilanteesta. Haastattelun kieli on espanja ja se tulkataan suomeksi.
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Häiriköt-päämajan vastamainosnäyttely

MUU OHJELMA
OTHER PROGRAMME

Koostanut | Collected by:
Alix Helfer & Sinimaria Halonen

NÄYTTELY

Counteradvertising is part of culture jamming,
a wider movement that occupies a space between art and activism. Häiriköt-päämaja creates counteradvertisements, studies culture
jamming and connects them to scientific communications.
Tuottaja | Producer: Häiriköt-päämaja

Häirikötpäämajan
yritysvastuukeskustelu

SAT 11–20, SU 11–18 Market of Possibilities
Tent | The Counteradvertising Exhibition takes
a bite out of corporate responsibility through
parody and analysis.

SANDER BURMEISTER

Tanssitunnit

SAMI MANNERHEIMO

LA & SU 15.00| Lauantain tanssitunnilla opetellaan kuubalaiseen santeria-uskontoon kuuluvia perinteisiä yoruba-tansseja, joiden liikkeet ovat periytyneet suoraan muun muassa
salsaan ja rumbaan. Tanssitunti lisää vartalon ja
lantion liikkuvuutta ja poistaa ylävartalon jäykkyyttä.
Sunnuntaina perehdytään sulavaliikkeiseen
ja keimailevaan rumbaan. Naiset tarvitsevat hameen tai huivin lanteille, miehet pienen huivin tai
liinan. Tanssinopettajina molempina päivinä toimivat latinalais-kuubalaistanssien ammattilaiset
Vuokko Rajamäki ja Guillermo Zayas Ramirez.
Tunnit ovat maksuttomia ja sopivat yli
15-vuotialle. Säävaraus. Tanssitunnin kieli on
suomi ja tarvittaessa englanti.

LA 19.20
Taiga-lava

SAMI MANNERHEIMO

HÄIRIKÖT-PÄÄMAJA

LA 11–20, SU 11–18 Mahdollisuuksien tori
-teltta I Häiriköiden vastamainosnäyttely pureutuu parodian ja analyysin keinoin yritystoiminnan vastuullisuuteen ja maailmankaupan
rakenteisiin.
Monet kuluttajien tottumukset ja maailmankaupan lainalaisuudet aina raaka-aineiden tuotannosta työntekijöiden asemaan ja jätteiden
käsittelyyn näkyvät mainoksissa. Häiriköt-päämaja tarjoaa mainostulvan tilalle mainonnan
omaa kieltä puhuvia vastamainoksia.

SAT & SUN 15.00 | Saturday’s dance lesson
teaches some of the traditional Yoruba dances of the Santería religion that have influenced
dances like salsa and rumba. The lesson increases the mobility of your body and hips and
relieves upper-body stiffness.
On Sunday, there will be a dive into the
smooth moves of the flirtatious rumba. Women need a long skirt or a scarf and men a small
scarf. The lesson’s instructors are Vuokko Rajamäki and Guillermo Zayas Ramirez.
The lesson is free of charge and suitable for
ages 15 and up. Subject to weather conditions.
The language of instruction is Finnish, English
as necessary.
Tuottaja | Producer: FIMU / Salsa Borealis

Opi capoeiraa
LA & SU 12.00 | Tanssia, akrobatiaa, itsepuolustusta ja musiikkia yhdistelevä brasilialainen
laji kehittää kehonhallintaa ja motoriikkaa ja
toimii tehokkaana kunnonkohottajana. Tunnilla opitaan perinteisiä capoeiran liikkeitä, jotka
pääsevät testiin yhteisessä capoeirapelissä.
Tarvitset mukaan mukavan treeniasun. Voit
harjoitella oman maun mukaan avojaloin tai
joustavilla tennareilla. Maksuton tunti sopii kaikenikäisille. Ohjelma järjestetään säävarauksen mukaan.

SAT & SUN 12.00 | This Brazilian discipline
combines dance, acrobatics, self-defence and
music while developing your body control and
motor skills. This lesson teaches traditional capoeira moves that are then used in a game of
capoeira.
You’ll need to be dressed for a workout. You
may choose to train barefoot or in cushioned
shoes. The lesson is free of charge and suitable for all ages. This event is subject to weather conditions.
Tuottaja | Producer:
FIMU & Cordao de Ouro Finland
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Iltaklubi: Fiesta
Latina – World
Village Fiesta

Iltaklubi: Afro
Sunday – World
Village Afterparty

LA 19–04 jatkoklubi, On the Rocks (Mikonkatu 15) | On the Rocksissa festarikansaa tanssittaa Suomen suosituin latinoklubi Fiesta Latina.
Luvassa on ainutlaatuinen kattaus latinomusiikin klassikoita ja uusimpia hittejä DJ Luchon, DJ
Goodbloodin ja DJ Hermannin soittamana.
Terassi avataan kello 19 ja klubin ovet kello
21. Pääsymaksu 10 € ja narikka 3 €. K-18.

SU 19–04 jatkoklubi, Apollo Terrace Bar
(Kalevankatu 1) | Päätä festivaaliviikonloppu
tanssimalla kaupungin kuumimmalla kesäklubilla Apollon Afro Sundayssa. Festivaaliviikonlopun hupentavat DJ Emil, DJ Goodblood, DJ
Hermanni ja DJ Nice sekä ghanalaissyntyinen
hip hop -artisti BLAQ BOY JNR.
Ilmainen sisäänpääsy. K-18.

SAT 19–04 afterparty, On the Rocks
(Mikonkatu 15) | The most popular Latin music club in Finland, Fiesta Latina promises a
unique mix of Latin classics and the latest hits
played by DJ Lucho, DJ Goodblood and DJ Hermanni.
The terrace opens at 19 and the club doors
open at 21. Entrance fee 10 €, coat check 3 €.
Age limit 18.

SUN 19–04 afterparty, Apollo Terrace Bar
(Kalevankatu 1) | World Village Festival’s
Sunday afterparty is Afro Sunday at Apollo, on
the city’s hottest summer terrace. The festival weekend culminates in sets by DJ Emil, DJ
Goodblood, DJ Hermanni and DJ Nice, featuring Ghanaian-born hip hop artist BLAQ BOY
JNR.
Free entrance. Age limit 18.

Afro Sunday DJs
LA 11–21 SU 11–19 Anniskelualue, Kaisaniemen puisto | Savanni-lavan keikkojen välissä
yleisöä lämmittelee Suomen suosituin afrobeat-klubi Afro Sunday. Levyjä pyörittävät DJ
Emil, DJ Goodblood, DJ Hermanni ja DJ Nice.
Yhteistyössä mukana Bassoradion Boom Shakalaka.

SAT 11–21 SUN 11–19 Bar Area, Kaisaniemi
Park | Finland’s number one Afrobeats club
Afro Sunday Terrace will keep the Savannah
Stage audience warmed up between concerts.
The lineup includes DJ Emil, DJ Goodblood, DJ
Hermanni and DJ Nice. Produced in cooperation with Bassoradio’s Boom Shakalaka.

Monikielistä tietoa
maahanmuuttajille
elämästä Suomessa

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

Anniskelualue
avoinna
LA 11–21 & SU 11–19

Bar Area Open
SAT 11–21 & SUN 11–19
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ELLA KIVINIEMI

NASIMA RAZMYAR

Nasima Razmyar:
Monikielinen
kirjasto

Koostanut | Collected by:
Timo Kalevi Forss

AGENDA 2030 / DEMOKRATIA / IHMISOIKEUDET

SU 13.00 Amazon-lava | Apulaiskaupunginjohtaja Nasima Razmyar kertoo omakohtaisiin
kokemuksiin perustuen, mikä merkitys kirjastoilla on ollut hänelle uuteen kotimaahan
muuton jälkeen ja millä keinoin maahanmuuttajataustaisia nuoria saadaan innostettua kirjastojen käyttäjiksi. Razmyaria haastattelee kirjailija Riina Katajavuori.
Tuottaja: Helsingin kaupunki

AVAIN

Ayòbámi Adébáyò:
Stay with Me (NGA)
AGENDA 2030 / HUMAN RIGHTS

SUN 13.30 Amazon Stage | Ayòbámi
Adébáyò, a Nigerian author born in 1988, was
listed by the Financial Times as one of the
bright stars of Nigerian literature already in
2015. Her debut novel, Stay with Me, published
in 2017, was shortlisted for the 2017 Baileys
Women’s Prize for Fiction. The novel will be
published in Finnish in 2018. Interviewer Karoliina Timonen. The discussion is held in English.

MAAILMAN KIRJAT -TELTTA
Helsingin Rautatientorilla 26.–27.5.

KIRJAMYYNTIÄ, KIRJALLISTA OHJELMAA, KAIKEN MAAILMAN KIRJALLISUUTTA
30 NÄYTTEILLEASETTAJAN JA YLI 50 ESIINTYJÄN KERA

Mitä Suomi
voi tehdä, kun
ilmasto muuttaa
maailman?
DEMOKRATIA / ILMASTO & YMPÄRISTÖ

LA 19.00 Amazon-lava | Ilmastonmuutos
ravisuttaa yhteiskuntia. Miten Suomen pitäisi toimia ilmastonmuutoksen edessä?
Paneelikeskustelun osallistuvat WWF:n
ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle, professori Markku Ollikainen ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.). Keskustelun
juontavat Hyvän sään aikana -kirjan tekijät
Silja Annila ja Sanna Pekkonen.

Le Monde Diplomatique

Naomi Klein

HYVÄN SÄÄN AIKANA

MAAILMANTALOUDEN
KÄSIKIRJA

KUN EI EI RIITÄ

Esko Seppänen

Anton Monti
& Pontus Purokuru

Kati Peltola

Zinaida Lindén

KOHTUUS KAIKESSA

RAKKAUS KOLMEEN
APPELSIINIIN

Hanna Nikkanen
& Työryhmä

Saara Henriksson
& Aino-Maija Leinonen

RAILAKAS RAHAKIRJA

Tuottaja: Into Kustannus

Producer: Atena Kustannus

Pitääkö yritysmaailmalta
vaatia vastuullisuutta?
AGENDA 2030 / DEMOKRATIA / IHMISOIKEUDET

yritysvastuun rajat. Siirretäänkö yritysvastuulla
vastuu valtioilta yrityksille? Asiaa pohditaan
Häiriköt-päämajan Jari Tammisen ja Finnwatchin Anu Kultalahden johdolla.
Tuottaja: Häiriköt-päämaja
NAUSKA

LA 15.30 Amazon-lava | Häiriköt-päämajan
keskustelussa pohditaan yritysvastuun käsitettä ja mietitään tapoja valvoa yritysten vastuullisuutta esimerkiksi vastuullisuussertifikaattien
avulla. Lisäksi keskustellaan siitä, mitkä ovat

Lue lisää
Häiriköt-päämajan
vastamainosnäyttelystä ja
siihen liittyvästä
keskustelusta
sivulta 38.

RAUHAN JA RAHAN
GEOPOLITIIKKA

SUORAA TOIMINTAA!

SINIMARIA HALONEN

Journalist Ansbert
Ngurumo: Freedom of
speech in Tanzania (TZA)
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MARCIN LOBACZEWSKI

Keskustelua sananvapaudesta | Discussions about freedom of speech:

Polina Kopylova and
Jelena Tšižova: Freedom
of speech in Russia (RUS)

SAT 12.45 Amazon Stage

SAT 18.30 Amazon Stage

Producer: Suomen Rauhanpuolustajat

Producer: Into Kustannus

VAPA A PÄ ÄSY
NÄMÄ JA 400 MUUTA KIRJAA
WWW.INTOKUSTANNUS.FI

KAIJSA EK

MAAILMAN KIRJAT | WORLD BOOKS

Nauti kansainvälisistä
katukeittiöistä!
Festivaalin ruokatarjonnasta vastaavat kuusikymmentä ruokamyyjää,
jotka edustavat keittiöitä ympäri maailmaa. Ruokailupaikkoja löytyy eri
puolelta 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 lähiruokaa
sekä Reilun kaupan tuotteita.
Maailma kylässä -festivaalin ruokamyyjät tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua eri ruokakulttuureihin. Kaikki ruokamyyjät löydät sivulta
49.

VILJA KESKIMÄKI

Teksti | Text:
Antti Heiskala

KATUTAIDEPISTE | STREET ART AREA

Katutaidepiste
LA 11.00–20.00 & SU 11.00–18.00 Kaisaniemen puisto | Maailma kylässä -festivaali tarjoaa esiintymistilaa esittävän taiteen tekijöille.
Festivaalin Katutaidepisteellä on nähtävillä erilaisia esityksiä aina teatterista sirkukseen, tanssiin ja elävään musiikkiin. Akustinen musiikki ja
yllättävätkin ohjelmanumerot tuovat hyvän mielen ja nostattavat tunnelman korkealle.
Katutaidepiste sijaitsee Kaisaniemen puistossa suihkulähteen eteläpäädyssä, Kansallisteatterin Willensaunaa vastapäätä.

Seuraa
Taiga-lavan
keskusteluja
suorana verkossa
maailmakylassa.fi

Street Art Area

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.
Alcoholic beverages are served at the Bar Area near Savannah Stage.
Every food vendor has committed to offering at least one vegetarian
item on their menu, as well as serving their food on biodegredeable tablewear.
The food vendors of the festival 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.

Tutustu
ruokalistoihin
verkkosivuillamme
maailmakylassa.fi!

SAT 11.00–20.00 & SUN 11.00–18.00 Kaisaniemi Park | World Village Festival is offering a venue for performance art. The festival’s
Street Art Area is a space for different kinds of
performances, from theatre to circus, dance
and live music. Acoustic music and surprising
programme numbers bring good feelings and
elevate the atmosphere to a high level.
The Street Art Area is located at the southern end of the fountain at Kaisaniemi Park,
opposite the National Theatre’s Willensauna
entrance.

Story Sharing
Universum
– Tarinoita eri
kulttuurien arjesta
LA 11.45–20 & SU 11.45–18
Mahdollisuuksien tori -teltta
Tuottaja: Teatteri
Universum

Tuottaja | Producer: Kepa

Koostanut | Collected by: Sinimaria Halonen

Vastuullista ruokaa – Katso, mitä löytyy
Aku Hirviniemen ostoskorista
UUDENMAAN MARTAT

RAIKASTAMOSSA
ON AINA KESÄ!
RAIKASTAM

ON

OHJELMAKAUPPA

LA 19.15–19.45, Mekong-lava | Mihin asioihin
näyttelijä Aku Hirviniemi kiinnittää huomiota
ruokaostoksilla? Miten itse valitset ruokasi?
Tule seuraamaan hyväntuulista keskustelua
ja saamaan vinkkejä arjen valintoihin. Luvassa
pohdintaa esimerkiksi siitä, voiko lihaa vielä
syödä. Entä kuinka paha ongelma muovi on ja
mitä tavallinen kuluttaja voi sille tehdä? Onko
vastuullisuusmerkeistä, kuten Reilusta kaupasta hyötyä? Mihin olisi ilmaston kannalta tärkeintä kiinnittää huomiota – lähiruokaan, tuotantotapaan vai johonkin muuhun?
Aku Hirviniemen kanssa lavalla kuluttamisvalintoja pohtivat Reilu kauppa ry:n vastuullisuuspäällikkö Tytti Nahi ja Uudenmaan Marttojen
kotitalouden asiantuntija Olga Aula.

TYTTI NAHI

AGENDA 2030 / IHMISOIKEUDET / KESTÄVÄ TALOUS / ILMASTO & YMPÄRISTÖ

I S OT

MEHUT NYT
KAUPOIS
KAUTTA MASA
AN!

Tuottaja: Reilu kauppa ja Marttaliitto
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VILJA KESKIMÄKI

RUOKA | FOOD

WWW.RAIKASTAMO.FI

TEEMAOSASTOT | THEMATIC STANDS
Kestävän kehityksen kylä
Miten organisaatiot työskentelevät Agenda
2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi? Kestävän kehityksen kylän näytteilleasettajat
esittelevät aloitteitaan kestävämmälle maailmalle.
Mukana kylässä ovat European Minimum
Income Network, Ekomodernistit, Funzi,
Vihreä Lanka, Lunette, Tekniikka Elämää
Palvelemaan, Vihreät – De Gröna, Pohjoismaiden ministerineuvosto, Ikimetsän Ystävät, FAIR.FI, Helsingin Vihreät Nuoret, The
Zeitgeist Movement Finland ja Sitra. R515,
Rautatientori

Uskontojen kylä
Uskontojen kylässä eri uskonnot ja ihmiset
kohtaavat. Ohjelma koostuu pienimuotoisista keskusteluhetkistä ja työpajoista, eri
uskontojen rukoushetkistä ja pyhistä teksteistä sekä monenlaisesta taidemeiningistä.
Teemakylän järjestävät Helsingin evankelis-luterilaiset seurakunnat yhdessä monien
eri uskonnollisten yhteisöjen kanssa. B179,
Mahdollisuuksien tori -teltta

YK-kylä
Minkälaisen maailman haluat nähdä vuonna
2030? Tule YK-kylään visioimaan tulevaisuuden kestävämpää maailmaa ja pohtimaan
muutostarpeita.
Mukana YK-kylässä ovat Suomen YK-liitto, YK-yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitos UNU-Wider, Suomen UN Women,
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM,
YK:n kehitysohjelma UNDP, Maailman ruokaohjelma WFP, YK:n väestörahasto UNFPA,
Väestöliitto, Rauhanturvaajaliitto, Suomen
YK-nuoret ja Helsingin YK-nuoret. R511,
Rautatientori

Maailmanmatkaajien kylä
Inspiraatiota uusiin matkakohteisiin ja -hankkeisiin sekä eettisempään ja kestävämpään
matkailuun saa Maailmanmatkaajien kylässä. Tutustu maailmanmatkailuun, kulttuurikierroksiin, luontomatkoihin, ekomatkustamiseen, vapaaehtoistyöhön ulkomailla ja
vaihto-opiskelumahdollisuuksiin.
Mukana kylässä ovat Suomen Matkatoimistoalan liitto, Suomen Ekomatkaajat,
Reilun matkailun yhdistys, Allianssin Nuorisovaihto, Happy Guide Helsinki, Helinä
Rautavaaran museo, MoneyGram & R-Kioski, Tema Matkat, GROWMAT, CityTour, Matkatoimisto Intia-Keskus, TAP Air Portugal ja
Uudenmaan Seuramatkat. R514, Rautatien
tori
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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.
Ben & Jerry’s juhlii tänä vuonna 40-vuotista taivaltaan, ja sen kunniaksi festivaalilla voi
maistaa uutta Ben & Jerry’s Birthday Cake -jäätelöä, joka sisältää vaniljaista kakkutaikinakermajäätelöä, vaaleanpunaisia kuorrutusraitoja,
mansikkakastiketta ja pehmeitä kakkupaloja.
G493, Kaisaniemen puisto
Eko Lumme		
Eko Lumme -osastolla kuulee lisää luonnonsuojeluliiton EKOenergia-ympäristömerkitystä
sähköstä ja uhanalaisesta järvilohesta. Lisäksi sähköisen liikenteen asiantuntijat kertovat,
miten voi itse vaikuttaa liikenteen ympäristövaikutuksiin. Osastolla voi myös osallistua
sähköavusteisen kaupunkipyörän arvontaan.
Lauantaina osastolla toimii smoothie-baari
kello 12–14. Energiaa festivaaliviikonloppuun
saa Eko Lumpeen ilmaisesta puhelimen latauspisteestä Rautatientorilla. G494, Kaisaniemen
puisto
Helsingin kaupungin pop up -koulu
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta,
ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta
sivistystyöstä. Kaupungin omat asiantuntijat
esittelevät eri koulutusaloja ja elinikäistä oppimista. Luvassa on ohjelmallisia numeroita, joissa käsitellään ilmiöoppimista, kieliä ja digitalisaation luomia mahdollisuuksia. Kaisaniemen
puisto, G490
Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa
Tiedätkö, mitä ovat Agenda 2030 -tavoitteet
ja miten niihin päästään? Millaista viestiä sinä
haluat lähettää eduskuntaan? Tsemppaa kansanedustajia kestävän kehityksen työssä ja
tule kattojärjestö Kepan pisteelle lähettämään
terveisesi postikorttivalokuvan tai videotervehdyksen muodossa. G495, Kaisaniemen
puisto
Maailman kirjat
Maailman kirjat -teltassa voit tavata kirjailijavieraita sekä kuunnella Amazon-lavalla kirjailijahaastatteluja, keskusteluja ja paneeleja
ajankohtaisista aiheista. Esillä on runsaasti
kustantajia ja kirjallisuusalan järjestöjä, jotka
esittelevät ja myyvät kirjoja. R513, Rautatientori
Maailman Kuvalehti
Maailman Kuvalehti on ajattelevien maailmankansalaisten oma lehti. Se kertoo tarinoita ympäri maailman, taustoittaa ja syventää uutisvirtaa. Osastolla pääset testaamaan tietämyksesi
Afrikan maista sekä osallistumaan matkalahjakortin arvontaan. Osastolla arvontalipukkeiden
täyttäneiden kesken arvomme lennot Kuubaan.
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Samalla voit tilata itsellesi laadukkaan lukupaketin täynnä toiveikkaita tarinoita maailmasta.
G496, Kaisaniemen puisto

Moninainen Suomi
Tule mukaan pohtimaan maahan muuttaneiden paikkaa Suomessa, kokeilemaan, miltä
tuntuu liikkua romaniasussa tai huivi päässä
ja tutustumaan aktiiviseen kansalaisuuteen ja
osallistumiseen Suomen eri etnisten ryhmien
näkökulmista. Ohjelmaa toteuttavat Moniheli
ry, Suomen somalialaisten liitto, Nicehearts ry,
Suomen Romaniyhdistys ry ja NMKY:n Toiminnan Avulla Työelämään -toiminta. G502, Kaisaniemen puisto
Open Finland
Miten Suomessa haetaan töitä? Missä voi opiskella ja mitä ja kuinka opiskelemaan pääsee?
Minkälaisia toimijoita Suomessa on? Miten
voisin olla avuksi vastikään Suomeen muuttaneille?
Suomeen muuttaneille tarjotaan tietoa
Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta
Open Finland -teltassa. Mukana ovat Varian
Maahanmuuttajakoulutus, Maahanmuuttajanuorten Helsinki hanke, Väestöliitto, Helsingin
Seudun Kesäyliopisto, Maahanmuuttovirasto
ja Euroopan muuttoliikeverkosto, Kymenlaakson Kesäyliopisto, Suomen Diakoniaopisto,
Familia, Arffman Consulting, Setlementtiliitto &
Kalliolan setlementti ja Miessakit. R516, Rautatientori
Suomen Lähetysseura
Suomen Lähetysseuran Toivoa.fi-kampanja
haastaa välinpitämättömyyden ja kutsuu välittämään kaukana olevasta lähimmäisestä.
Tervetuloa teltalle juomaan kupponen kahvia.
Samalla saat lisää tietoa siitä, miten juuri sinä
voit olla mukana rakentamassa oikeudenmukaisempaa ja inhimillisempää maailmaa. G503,
Kaisaniemen puisto
Suomen Punainen Risti
Suomen Punainen Risti (SPR) on suuri suomalainen vapaaehtoisjärjestö. Järjestön tehtävänä
on ylläpitää valmiutta vastata poikkeusoloihin
ja äkillisiin onnettomuustilanteisiin Suomessa,
ja tukea kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen toimintaa kansainvälisesti. Osastolla esitellään vapaaehtoisten
työtä. G505, Kaisaniemen puisto
Ulkoministeriö
Ulkoministeriön teltassa voi tutustua Suomen
kehitysyhteistyön tuloksiin sekä YK:n kestävän
kehityksen tavoitteisiin. Suomen kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä ohjaavat YK:ssa
hyväksytty kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 ja siihen sisältyvät 17 tavoitetta. R512, Rautatientori

Festivaalille osallistuvien näytteilleasettajien näkemykset eivät välttämättä edusta Kepan virallista kantaa.

TEEMAOSASTOT | THEMATIC STANDS
Sustainable Development
Village
How do organisations work for the Agenda
2030 goals? Exhibitors at the Sustainable
Development Village present their ideas for
a more sustainable world.
Exhibitors include the European Minimum
Income Network, the Ecomodernist Society
of Finland, Funzi, Vihreä Lanka, Lunette,
Technology for Life, Greens of Finland, the
Nordic Council, Friends of Ancient Forest,
FAIR.FI, Young Greens of Helsinki, Zeitgeist
Movement Finland and the Finnish Innovation Fund Sitra. R515, Railway Square

Village of Religions
The Village of Religions is a meeting point
for faiths and people. The village welcomes
visitors, questions and dialogue. The programme includes dialogue sessions, prayers
of various traditions and artistic experiences.
The village is hosted by the Evangelical
Lutheran Church in Helsinki in association
with various religious communities. B179,
Market of Possibilities tent

UN Village
What kind of world do you want to see in
2030? Come to the UN Village to envision a
more sustainable world.
Organisers include the International Organization for Migration IOM, UN Association of Finland, United Nations University
UNU-Wider, Finland National Committee for
UN Women, World Food Programme WFP,
United Nations Development Programme
UNDP, United Nations Population Fund
UNFPA, the Family Federation of Finland,
Peacekeeping Finland, UN Youth of Finland,
UN Youth of Helsinki. R511, Railway Square

World Travellers Village
Eager to travel the world? The World Travellers Village exhibitors offer inspiration for future travel projects and tips on new ways to
discover Earth: globetrotting, culture tours,
nature discovery, eco travel, volunteer work
abroad, exchange studies and more.
Represented are the Association of Finnish Travel Agents, Suomen Ekomatkaajat,
the Finnish Association for Fair Tourism,
Allianssi Youth Exchanges, Happy Guide
Helsinki, the Helinä Rautavaara Museum,
MoneyGram & R-Kioski, Tema Matkat,
GROWMAT, CityTour, Travel Agency Intia-Keskus, TAP Air Portugal, Uudenmaan
Seuramatkat. R514, Railway Square
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Ben & Jerry’s – Fairtrade Ice Cream
Ben & Jerry’s wishes to produce the best ice
cream possible in the friendliest way possible.
The company supports fair trade, a worldwide
movement that strives to help small farmers in
developing countries survive in the harsh competition of the global marketplace.
2018 marks 40 years of Ben & Jerry’s ice
cream, and to celebrate, they will offer you a
taste of the new Ben & Jerry’s Birthday Cake,
with vanilla-flavoured cake dough ice cream,
pink frosting, strawberry swirls and cake pieces. G493, Kaisaniemi Park

Our Diverse Finland
Visit to discuss the position of immigrants in
Finland and experience how it feels to move
around in traditional Roma clothing or while
wearing a headscarf. Get to know issues related to active citizenship and participation from
the perspective of different ethnic groups in
Finland. The programme is organised by the
Network of Multicultural Associations Moniheli, the Finnish Somali League, Nicehearts, the
Finnish Romani Association and the Toiminnan Avulla Työelämään project of the Helsinki
YMCA. G502, Kaisaniemi Park

Eko Lumme
Visit the Eko Lumme stand to hear about the
company’s EKOenergy-labelled electricity and
the endangered landlocked salmon. Experts
on electric transportation will also give tips on
effecting change in the environmental impact
of transportation. The stand also offers a chance to participate in a draw for an e-bike, while
a smoothie bar will serve visitors on Saturday,
12–14. For power throughout the festival weekend, check out the free phone charge station
on Railway Square. G494, Kaisaniemi Park

Open Finland
How do you apply for a job in Finland? Where and what can you study and how to apply?
What can I do to help someone new to the
country?
Open Finland offers information about Finland and Finnish society to immigrants and
to those interested in helping new Finns. Exhibitors include Varia Immigrant Education,
the Migrant Youth Helsinki project, the Family
Federation of Finland, Helsinki Summer University, the Finnish Immigration Service and the
European Migration Network, Kymenlaakso
Summer University, Suomen Diakoniaopisto,
Familia, Arffman Consulting, the Finnish Federation of Settlement Houses & the Kalliola Settlement House and the Miessakit Association.
R516, Railway Square

City of Helsinki Pop-Up School
The Education Division of the City of Helsinki
is responsible for early childhood, preschool,
basic, upper secondary and vocational education as well as adult education. The city’s
experts present different fields of education
and lifelong learning. The pop-up school covers topics like phenomenon-based education, languages and the opportunities provided
by digitalisation. G490, Kaisaniemi Park
Development co-operation umbrella
organisation Kepa
Do you know what the Agenda 2030 goals are
and how they can be achieved? What kind of
message do you want to send to the Finnish Parliament? Encourage MPs to work for sustainable
development by visiting the Kepa stand to send
your greetings in the form of a postcard photo or
video greeting. G495, Kaisaniemi Park
World Books
Meet featured authors and listen to literary interviews, discussions and panels on current
issues at Amazon Stage. A variety of publishers
and literary organisations are also on hand
to talk about and sell books. R513, Railway
Square
Maailman Kuvalehti
Maailman Kuvalehti is a magazine tailored for
people interested in stories from around the
world. The magazine raises awareness of global issues and provides hope for a better future. Test your knowledge of African countries
and participate in a travel voucher raffle at the
festival stand. The winner will be offered flight
tickets to Cuba. While doing this, you can order
yourself a reading package filled with hopeful
stories from around the world. G496, Kaisaniemi Park

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

Felm
Felm’s Toivoa.fi campaign fights against indifference and invites people to care for each other in neighbourly love. Welcome to the stand
for a cup of coffee and more information about
how you can take part in bringing more hope,
human dignity and justice to our world. G503,
Kaisaniemi Park
Finnish Red Cross
The Finnish Red Cross (FRC) is a major actor in
Finnish civil society. The mission of the organisation is to maintain society’s capacity to respond to exceptional circumstances and acute
emergencies in Finland and to support the
work of the International Red Cross and Red
Crescent Movement. FRC presents the work of
its volunteers at its stand. G505, Kaisaniemi
Park
Ministry for Foreign Affairs
In the Foreign Ministry’s tent, visitors can learn
about Finland’s development cooperation, its
results and the UN’s Sustainable Development
Goals (SDGs). Finland’s development policy
and development cooperation are guided by
the 2030 Agenda for Sustainable Development
and its 17 goals, endorsed in the UN. R512,
Railway Square
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KANSALAISJÄRJESTÖT JA MUUT NÄYTTEILLEASETTAJAT
CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS AND OTHER EXHIBITORS
Noin 250 kansalaisjärjestöä, oppilaitosta, viranomaista ja yritystä esittäytyy Rautatientorilla, Kaisaniemen puistossa ja Mahdollisuuksien
tori -teltassa.
Around 250 CSOs as well as educational insitutions, public authorities and businesses participate in the festival at Railway Square, Kaisaniemi
Park and the Market of Possibilities Tent.
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Aivovammaliitto.......................................... C185
Alpro..............................................................G489
Anambra State Association....................G458
Animalia........................................................ G451
Arabikansojen ystävyysseura AKYS......A123
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........................................................................ D229
Hivpoint........................................................ D238
Home Street Home.................................... G470
Homepakolaiset.........................................G483
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HSY:n Ilmastoinfo........................................E257
Humaania päihdepolitiikkaa.................... B172
Hämeenlinnan
Maailmankauppayhdistys....................... A108
ICAHD Finland..............................................B168
ICEJ Suomen osasto...................................B163
Ihmisoikeusliitto.........................................G460
Imatra............................................................G484
Interpedia......................................................A126
Invalidiliitto................................................... B147
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.B180
Kaapatut Lapset.......................................... B175
Kansainvälinen solidaarisuustyö
– Kv-solid.......................................................A134
Kansainvälinen vapaaehtoistyö............. C190
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö
KIOS............................................................... B150
Kapua.............................................................C187
KD Nuoret.....................................................D230
Kehitysmaayhdistys Indigo..................... A104
Kehitysmaayhdistys Pääskyt.................. A109
Kehitysvammatuki 57................................ C201
Keren Kajemet Finland............................. E265
Kirkon Ulkomaanapu................................ G507
Klovnit ilman rajoja....................................C200
KSL-opintokeskus......................................G485
Kulttuuriyhdistämö Interkult....................B165
Kuurojen Liitto.............................................B149
Kynnys ry......................................................G508
Kädestä käteen – Mano a mano............. A103
Käenkukka / Vantaan kaupunki..............D241
Kännikapina.................................................D247
Käymäläseura Huussi................................E262
Lasten ja nuorten säätiö............................A131
Lasten Kesä.................................................. B174
Lions Club International Helsinki
Worldwide.................................................... C203
Luckan Integration.................................... C198
Luonto-Liitto.................................................E263
Lääkärin sosiaalinen vastuu:
PapeTe-työ / Global Clinic....................... B160
Lähetysyhdistys Kylväjä............................ B173
Länsi-Saharan Ystävät Suomessa..........G465
Maailman musiikin keskus
– Global Music Centre................................A129
Maailmankauppa Juuttiputiikki.............. A105
Maailmanvaihto – ICYE Finland.............. C189
Maan ystävät...............................................G453
Malawin Kummit.......................................... A137
Mamamem’s tofu........................................ R510
Mannerheimin lastensuojeluliiton
Uudenmaan piiri......................................... C195
Maria Akatemia........................................... D243
Marokon Ystävät Suomessa.................... C205
Martat............................................................ E264
Mieletöntä valoa......................................... G481
Monaliiku...................................................... D244
Monika-Naiset liitto....................................B155
Naisasialiitto Unioni,
Naisten kehitysapuryhmä.........................A112
Nakurun lapset............................................A116
Niemikotisäätiö...........................................B148
Nobody’s Dog
– Serbian kodittomat koirat......................E251
Nouseva Aurinko.........................................D237
NuevoMundo ry........................................... A127

Nuorten Kotkien Keskusliitto.................. C188
Näkövammaisten liitto...............................B145
Oikeutta eläimille....................................... G452
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ...........G471
Partiolippukunta Pursitytöt......................C191
Plan International Suomi..........................G506
Pelastakaa Lapset.......................................A124
Pelastusarmeija..........................................G480
Perussuomalaiset...................................... D228
Pinskut..........................................................G499
Protu..............................................................D240
Pyöräliitto..................................................... C186
Pääkaupungin turvakoti............................ B176
Pääkaupunkiseudun
Eläinsuojeluyhdistys..................................E254
Pääkaupunkiseudun Nuorten ääni
-toimitus....................................................... D231
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat
ja Läheiset.....................................................B159
Rasmus......................................................... G462
Rewilding Finland.......................................E261
Sadankomitea.............................................G466
SEED.............................................................. A102
Seta.................................................................B158
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten
liitto................................................................ E256
ShelterBox Tuki............................................E258
Sininauhasäätiö.......................................... G476
Solidaarisuus...............................................A118
SOS-Lapsikylä............................................. G474
Spartacus-säätiö........................................G469
SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri /
Vapaaehtoistoiminta.................................C204
SPR Veripalvelu..........................................G504
Steg för Steg.................................................B162
Stumppi.fi......................................................B153
Suomalais-arabialainen yhdistys.......... D248
Suomen Akateemisten Naisten Liitto
ja Luetaan yhdessä.................................... C196
Suomen Caritas.......................................... A101
Suomen Falun Dafa -yhdistys..................B143
Suomen Lepralähetys
– Finland’s Lepramission...........................A125
Suomen luonnonsuojeluliiton
Uudenmaan piiri.........................................G456
Suomen luonnonsuojeluliitto.................G455
Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto
FIMU..............................................................G488
Suomen Pakolaisapu..................................B151
Suomen Palestiinalaisten
Siirtokuntayhdistys.................................... B167
Suomen Rauhanpuolustajat....................G464
Suomen Somalia-verkosto.......................A115
Suomen World Vision................................G468
Suomen YMCA............................................ A140
Suomi-Etelä-Afrikka-seura.......................C213
Suomi-Intia-Seura....................................... C217
Suomi-Korea-seura..................................... C211
Suomi-Kuuba-seura................................... C208
Suomi-Namibia-Seura................................A122
Suomi-Nepal seura.....................................C218
Suomi-Nicaragua-seura........................... C207
Suomi-Somalia Seura.................................C214
Suomi-Syyria Ystävyysseura....................C215
Suomi-Venäjä-Seura..................................C206
Taiteen Sulattamo...................................... D245

KANSALAISJÄRJESTÖT JA MUUT NÄYTTEILLEASETTAJAT
CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS AND OTHER EXHIBITORS
Taksvärkki..................................................... A117
Tampereen kehitysmaakauppa.............. G472
Toimittajat ilman rajoja
Suomen osasto........................................... D225
Tutuksi-hanke............................................. G479
Työväen Akatemia...................................... D233
Työväenmuseo Werstas........................... D232

LA 11–21
&
SU 11–19

Vegaaniliitto.................................................E252
Vienan Karjalan Ystävät.............................C216
Vietnam-seura..............................................C212
WaterFinns................................................... A120
World Music School Helsinki.................. D235
WWF..............................................................G454
YAD Youth Against Drugs.........................C194
Yhteiset Lapsemme................................... G478
Yliopisto-lehti............................................. D226
Zonta International Piiri 20....................... B157
Äetsän Seudun Kehitysmaaseura.......... A106

Tähdenkantajat...........................................A133
Ugandan Community in Finland............. D246
Uhusiano.......................................................A107
UNICEF-vapaaehtoiset Helsinki..............C193
Uskontojen uhrien tuki..............................B156
Vammaiskumppanuus...............................A138
Vammaisten maahanmuuttajien
tukikeskus Hilma.........................................B146
Vapaa-ajattelijat......................................... G461
Vasemmistonuoret &
Vasemmistoliitto........................................G486

Vapaa pääsy!

NIIN & NÄIN

UUTUUS!
SARA AHMED

TUNTEIDEN
KULTTUURIPOLITIIKKA

39€

WWW.NETN.FI/KIRJAT
TILAUKSET@NETN.FI
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TARVITAANKO
LENTOVERO?
SE ON
POLITIIKKAA.
Hae Vihreän Langan näytenumero
Maailma Kylässsä -festivaalin Kestävä kehitysteemaosastolta R515. Se sijaitsee keskellä
Rautatientoria. Tervetuloa!
Osastollamme lukijakysely. Vastaajien kesken
arvotaan Sideways- ja Provinssirock -lippuja!
TILAA VIHREÄ LANKA.
SE ON POLITIIKKAA.
Tutustumistarjous: 2 nroa/10 €
Vuosi: 7 nroa/48€

Ottaisitko
ilmaston
velkaa,
Petteri Or vuoksi
po?

18

040 721 4891

Mihin ma
at
tarvitaan aloustukia
?

28

Sukupuoli
määrää
ammatin
Suomes
sa.

3/ 2018
13 .4 .– 14
.6 .2 01 8
HI NTA 7,9
0 €

Rinna Sa
ramäki
ei halua
lentää.
SIVU 20

JALAT
MA ASSA

vihrealanka.fi/tilaa

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.

AAVAma.........................................................E313
AfricaAfricaShop.........................................E343
Annukka Laine.............................................E351
Ari Markkola................................................ E304
Arjen Ilot....................................................... E330
ASMI............................................................... E317
Babadum...................................................... E308
Blanca Ayala................................................ E350
Cincin ja Nana S...........................................E347
End of the Rainbow................................... E301
Esoteeriset Alkemistit...............................E331
Fairyfactory.................................................. E303
Gopala........................................................... E306
Helmipöllön Korupaja................................E352
Helmiprinsessa............................................ E321
Hiekkakakku................................................ E320
Honeyhill...................................................... E310
HOOD.............................................................E339
House of Simone.........................................E318
ihan.in.............................................................E307

Inka Kauppa..................................................E323
Inka paahtimo..............................................E314
Inka Wasi......................................................E300
Inkuto Organics...........................................E335
Jäälasikukka................................................ E345
Kaarnalaiva...................................................E341
Karma Bhutia................................................E328
Katja’s Coffee Sack.....................................E316
Kelttikorut 925............................................. E302
Kongaamo.....................................................E333
Korumetsä.................................................... E354
Korupaja Helmi............................................E337
Kuviolla.......................................................... E311
Mariel Design...............................................E329
Mithu – Aarteita ja elämyksiä
Etelä-Aasiasta............................................. E305
Nea Design.................................................. E344
Nora Fashion................................................ E327
Paula Vehkomäki Design..........................E353
Pinus Sibirica...............................................E349
Punainen Norsu...........................................E338
Risako............................................................E315
Rita Vargas....................................................E312
Sahra’s Shop.................................................E326
Sebastíans Creations.................................E332
siesta24.ee................................................... E340
Tarutao...........................................................E336
The Lumous Story.......................................E319
The Natural Beauty Shop..........................E325
Venka & Vinka..............................................E342
Ventti Design................................................E334

RUOKAMYYJÄT | FOOD VENDORS
Villaamo........................................................ E348
VIRTA............................................................. E355
ViviKnots...................................................... E346
Väinölän luomutila......................................E324
Wannii Design..............................................E322
Woobs Design............................................. E309

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.

Reilun kaupan
kahvila keskellä
Mahdollisuuksien
tori -telttaa.
Tervetuloa!

TULE TAPAAMAAN MEITÄ
RAUTATIENTORILLE OPEN
FINLAND -TELTTAAN.
Voit kysyä juuri Sinulle sopivista koulutuksistamme.

Tiedätkö, mikä on aivovamma?
Ellet tiedä, tulethan tutustumaan
osastollemme
– ja vaikka tiedätkin, tulethan silti
moikkaamaan!

Pohjoismainen kirjasto,
kulttuuritapahtumia ja
apurahoja
Pohjoismainen kulttuuripiste
Kaisaniemenkatu 9, 00100 Helsinki
Ma-ti, to 10–17, ke 10–19, pe 10–16, la 11-15

www.nordiskkulturkontakt.org
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Aasian, Afrikan, Lähi-idän ja Latinalaisen
Amerikan keittiöt ovat kattavasti edustettuina
festivaalilla. Lisäksi tarjolla on kotimaisia herkkuja. Jokaiselta ruokamyyjältä löytyy listalta vähintään yksi kasvisruokavaihtoehto.

Suomen Palestiinalaisten
Siirtokuntayhdistys (PSE).........................F407
Suomi Gambia Yhdistys (GMB)............... F408
Suomi Sierra Leone Seura (SLE).............. F387
Suomi-Ghana Seura (GHA)....................... F406
Suomi-Syyria Ystävyysseura (SYR/FIN).F404
Taste of Africa (UGA)..................................F410
Umuaka dancing club (NGA)....................F418
WODESS African Kitchen
(GAM/CMR/NGA)..........................................F385
Zava Kurdish Cuisine (TUR)......................F398

AFRIKKA & LÄHI-ITÄ | AFRICA & MIDDLE EAST

AASIA | ASIA

Afrikan Pots (ETH/NGA/SEN).................... F391
Afro Twist (GHA) ......................................... F397
Alem Food (TUR).........................................F436
ARABSU (EGY/LBN/PSE/SYR)................... F402
Cameroon-Bali Nyonga Cultural
Association (CMR)...................................... F414
Finn-Mamu Monikulttuurinen (EGY).......F415
Ghana Union Finland (GHA)...................... F412
IRTY-kurdiruoka (IRQ)................................ F413
Kotifalafel (SYR)...........................................F438
Levant – Middle eastern street food
(SYR)...............................................................F422
Mini Ethio Market (ETH).............................F439
Next Century Club (GHA).......................... F380
Nigerian Kichen (NGA)...............................F433
Pohjoisafrikkalainen keittiö (TUN)..........F442
SILTAKS (COG) .............................................F428
SLOF (Sierra Leone Organization
of Finland) (SLE).......................................... F417

Bangkok Street (THA)................................. F427
Espoon vietnamilais-suomalainen
yhdistys (VNM)............................................. F411
Hodai-ravintola (CHN)................................F431
Indian Village (IND).....................................F434
KAMYS (KHM)...............................................F399
Korkein Mestari Ching Hain
kansainvälinen meditaatioyhdistys
(JPN/VNM).....................................................F386
Krishna-liike (IND/FIN).............................. F409
Lasten Tulevaisuus (PHL).......................... F416
Loving Hut Express.....................................F394
Hongkong, Kiina, Suomi, Vietnam
Lucky vegan (VNM/USA)............................F443
Maya Nepal (NPL)........................................F395
Nepalese Resturant Kantipur (NPL).......F441
Nusantara Café (IDN).................................. F378
Onam goes Local Vietnamese food
(VNM).............................................................. F379

Prikhom Thai Street & Seasonal Food
(THA)............................................................... F437
Suomalais-Filippiiniläinen Yhdistys
(PHL).............................................................. F405
Taste of Tibet (BTN/CHN).......................... F376
Thai papaya (THA)...................................... F420
Vietfinn food (VNM/FIN)............................F396
LATINALAINEN AMERIKKA | LATIN AMERICA

Apua Kolumbian lapsille (COL)................F384
Arepera Bros (VEN)..................................... F421
Churros-Café (BRA).....................................F432
Irie Jam catering (JAM)...............................F393
Perun ruoka à Comida Peruana (PER)... F444
Sabor Azteca (MEX) ................................... F381
Suomi-Nicaragua-seura (NIC)..................F401
EUROOPPA & POHJOIS-AMERIKKA
EUROPE & NORTH AMERICA

Crepe Stop (FRA)......................................... F375
Fredrika-koulun kahvila (FIN).................. F446
Greek Cuisine (GRC)...................................F392
Kuusamon kalaravintola Muikku
& pottu (FIN).................................................F435
Petit Moulin (FIN).............................. F430, F447
Ravintola Ilves (FIN)....................................F426
Sandwich Club (USA)..................................F423
Spiraaliperuna (FIN)................................... F440
Visun Villisika (FIN)..................................... F377

F384

Rautatientori
Railway Square
Taiga-lava
Taiga Stage

KARTAT | MAPS

KARTAT | MAPS
Musiikki | Music
Asiaohjelma | Factual programme

Savanni-lava
Savannah Stage

Elokuvat ja dokumentit
Films and documentaries

Ravintola
Restaurant

E300 E301 E302 E303 E304 E305

F430

E306

F431

E355

F416
F415

Kaisaniemen puistokuja

F414
F413
F412
F411
F410
F409
F408
F407

RAUTATIENTORI
RAILWAY SQUARE

Basaarimyyjät | Bazaar Vendors

F420

F417

Vilhonkatu

F381

F375

F380

F376

F379

F377

R510

F378

Kansalaisjärjestöt ja muut näytteilleasettajat
Civil society organisations and other exhibitors

F421

E344
E343
E342
E341
E340
E339
E338
E337
E336
E335

Mahdollisuuksien tori
Market of Possibilities

E334

F406

F435

Pyörätuolikoroke�
Wheelchair platform

F436
F437

Induktiosilmukka | Induction loop

F438
F439

Ensiapu | First aid

F440
F441

Mahdollisuuksien
tori -teltta
avoinna
LA 11–20
& SU 11–18

F401
G488

G489

G490

G491

Helsingin kaupunki,
kasvatus ja koulutus

G484

R516

Maailmanmatkaajat
World
Travellers

Vesipiste
Water Point
Kyläkino
Village Cinema
On the Rocks,
Mikonkatu 15

R514

Amazon-lava
Amazon Stage

SAT 11–21
& SUN 11–19

Maailman kirjat
World Books

Mekong-lava
Mekong Stage

R513

Festivaali-info
Festival info

F402

G487

Open Finland

R517

R515

F444

E327

G485

Rautatieasema
Railway Station

F443

F404

G486

R512

Free Entrance!

F442

E333 E332 E331 E330 E329 E328

F405

Ulkoministeriö

Kierrätyspiste | Recycling point

F434

Kestävän
kehityksen
kylä
Sustainable
Development
Village

Monikielinen
kirjasto
Multilingual
Library

R511

Anniskelualue | Bar Area

F433

E317
E318
E319
E320
E321
E322
E323
E324
Vesipiste
E325
Water Point
E326

YK-kylä
UN Village

Ruokaa, kahvia
Food, coffee

F432

E307
E308
E309
E310
E311
E312
E313
E314
E315
E316

E354
E353
E352
E351
E350
E349
E348
E347
E346
E345

Rautatientori
Railway Square

Kaisaniemen puisto
Kaisaniemi Park

Muu ohjelma | Other programme
F427 F428 F426

F422

F418

F387

Taiga-lava
Taiga Stage

Lastenohjelma | Children’s programme

F423

Vesipiste
Water Point

F386

Kansallisteatteri
National Theatre

Kaisaniemen puisto
Kaisaniemi Park

KAISANIEMEN PUISTO | KAISANIEMI PARK

F385

G493

Ben & Jerry's

G494

Eko Lumme

G495

Kepa

Apollo Live Club
Mannerheimintie 16
(350 m)

Kaivokatu

G483

Ensiapu
First Aid
G481
G480
G479

F397

F396

F395

F394

Poliisiasema
Police Station

F393

G478

F398

F392

G477

F399

F391

G496

Maailman
Kuvalehti

G476
G475
G474
G473

G498

Kohtaamispaikka
Meeting Point

Vaunuparkki
Pram Park

Festivaali-info
Festival info

G482

G470
G469
G468
G467
G466
G465
G464

Suihkulähde
Fountain

G463
G462

F446

F447

G499

Aurinkosähkölatauspiste
Solar energy charging point

G472
G471

Maailma kylässä
-festivaalin järjestää

G461
G460

Moninainen
Suomi

G502

Suomen
Lähetysseura

G503

Veripankki

G504

SPR

G505

Plan International

G506

Kirkon
Ulkomaanapu

G507

Abilis &
Kynnys

G508

G500

Raikastamo

Tenava-Timbuktu
Kids' Corner

G459
G458
G457
G456
G455
G454

Katutaidepiste
Street Art Area

G453
G452

Tule kuuntelemaan kiinnostavimmat keskustelut
globaalista oikeudenmukaisuudesta ja
osallistu Twitterissä!

G451

Rautatientori
Railway Square
Taiga-lava
Taiga Stage
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Kaisaniemen puisto
Kaisaniemi Park

F384

F385

F386

F387

Kansallisteatteri
National Theatre

Taiga-lava
Taiga Stage

Rautatientori
Railway Square

Kaisaniemen puisto
Kaisaniemi Park

#kepatalks

Kepa talks
-ohjelmanumerot
tässä lehdessä

www.radiohelsinki..
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