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12.00–12.30 Vuohi ja Kiinan muurin maraton (Finland) 

 Tuottaja | Producer: Pääkaupunkiseudun  
 eläinsuojeluyhdistys 

13.15–13.45 All of Us (Finland)

 Tuottaja | Producer: Pelastakaa Lapset  

14.30–15.15 Olavi Uusivirta with Friends – 

 In the Spirit of Woodstock (Finland)    
 Tuottaja | Producer: Kaikki erilaisia   
 kaikki samanarvoisia -kampanja

15.45–16.15 Jimmie Lawson & Hannah Wilson   

 with Gospel Jubilee Train 

 (USA/UK/Sambia/Senegal/Cuba/Finland)

 Tuottaja | Producer: International 
 Evangelical Church in Finland 

17.00–18.00 Dirty Babylon Breaker 

 (A Babylon Circus Experience) (France)

 Tuottaja | Producer: Metro-lehti  

19.00–20.00 La Sarita (Peru)

 Tuottaja | Producer: The Network Institute  
 for Global Democratization 

12.00–12.45 Herra Heinämäen Lato-orkesteri 
 (Finland)   

 Tuottaja | Producer:
 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa   

13.30–14.15 Gjallarhorn (Sweden/Finland) 

 Tuottaja | Producer: Greenpeace

15.15–16.00 Kari Tapio (Finland)

 Tuottaja | Producer:
 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa

17.00–18.00 Ska Cubano (Cuba/Jamaica/UK)

 Tuottaja | Producer: FOREX

Monsuuni-lava | Monsoon stage Taiga-lava | Taiga stage

Ohjelma-aikataulu  |  Festival Programme

12.30–13.15 Ilmastonmuutospaneeli

 Mukana mm. Erkki Toivanen,

 ministeri Paavo Väyrynen, 

 Oras Tynkkynen

 Tuottajat | Producers: UM & Kepa

13.45–14.05 Zarkus Poussa (Finland)

 Tuottaja | Producer: Suomen YK-liitto 

14.05–14.25 Yrjänä Sauros & 

 Frank Boyle: Miittinki (Finland-USA)

 Tuottaja | Producer:
 Osuuskunta Sininen valas  

15.15–15.45 Esther Bertram & Marlon Klein (AUS-GER)

 Tuottaja | Producer:
 Ulkoasiainministeriö

16.15–16.45 Ourvision 2007 voittajat

 Tuottaja | Producer:
 Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa

18.00–19.00 The Valkyrians (Finland)

 Tuottaja | Producer:
 Amnestyn Suomen osasto

12.45–13.15 Ranferi Aguilar (Guatemala)

 Tuottaja | Producer: Kalevan Nuorten Liitto 

14.15–14.45 il Murran (Kenya)

 Tuottaja | Producer:
 Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

14.45–15.00 Juha Tapio & Maria Ylipää (Finland)

 Tuottaja | Producer: Kirkon Ulkomaanapu

15.00–15.15 Marjatta Rasin haastattelu:

 Naisvaikuttajat (Finland)

 Tuottaja | Producer: Kirkon Ulkomaanapu

16.00–16.45 Silverio mi Son & Salsa de Cuba 
 (Cuba/Finland)

 Tuottaja | Producer: Ulkoasiainministeriö

Ohjelmamuutokset mahdollisia 
Programme changes may appear 

12.30–12.45 Karjalan liitto: 

 Arkkipiispa Leo ja 

 karjalan kielen asema

12.45–13.00 Suomen pakolaisapu: 

 Årets Flyktningkvinna 2007 

 Emina Arnautovic (Bosnia-Finland) 

13.30–13.45  Ulkoasiainministeriö: 

 Sukulu Rupeni (Fidzi), 

 Disappearing paradise? 

 Global Warming and the Pacific Islands 

13.45–14.00 World Food Programme:

 YK:n hyvän tahdon lähettilään 

 haastattelu

14.00–14.15 DEMO: Nepalin nuorisoprojekti 

15.00–15.15 SASK: Vicente Carrera (Panama), 

 Fair Play in Work

15.15–15.30 Tietoiskuja: 

 Etelän vapaaehtoistyö,   

 SPR, Kepa/Globbarit, 

 Toimihenkilöunioni

15.30–15.45 Toimihenkilöunioni: 

 Kokemuksia työelämästä Suomessa 

16.15–16.30  Ulkoasiainministeriö: Matti Nummelin, 

 Ilmastonmuutoksen 

 haasteet kehitysmaille 

16.30–16.45  Heidi Hautala: 

 Tshetshenia, Venäjä ja ihmisoikeudet

16.45–17.00 La Sarita (Peru): 

 Maalta kaupunkiin, maasta toiseen – 

 siirtolaisuuden monet kasvot 

18.00–18.15 Caisa: Ourvision 2007

 voittajan haastattelu

18.15–18.30 Allianssi: Kaikki erilaisia 

 kaikki samanarvoisia -kampanja

18.30–19.00 Tietoiskuja: Ananda Marga, 

 Kepa/Globbarit, Kirkon Ulkomaanapu,  

 Suomi-Nepal -seura, 

 Toimihenkilöunioni, Uusi Tuuli/Estelle

12.45–13.00 Kassandra: 

 Kehitysmaiden naiset voimavarana

13.00–13.15 CUAHA: 

 HIV/AIDS and Women in Media

13.15–13.30 Uskontojen foorumi: Women and 

 Religion in Development Cooperation

14.15–14.30 Suomen ympäristökeskus:

 Jari Liski, Ilmastonmuutos

 globalisaation uhkana

14.30–14.45 Suomi-Namibia-Seura: 

 Mr. Calvin J. Martin (Namibia), 

Handicraft traditions in Namibia

14.45–15.00 Maailmankauppojen liitto: 

 Palam Rural Centre, Jesudos & 

 Sundarkumar (India)

15.00–15.15 Tietoiskuja: SPR, Kepa/Globbarit, 

 Kasvattajat rauhanpuolesta, 

 Toimihenkilöunioni

16.00–16.15 Le Monde Diplomatiqué:

 Kehitysmaajournalismi

16.15–16.30 Joseph Momposhi / il Murran (Kenya): 

 Global Warming from 

 the Maasais Point of View 

16.30–16.45 Allianssi & Luontoliitto: Youth Yatra – 

 miten vuosituhattavoitteet koskettavat 

tavallisia nuoria?

16.45–17.00 Tietoiskuja: Toimihenkilöunioni, 

 Kirkon Ulkomaanapu, Kepa/Globbarit

 

oni

matiqué:

nalismi

Sunnuntai | Sunday 27.5. | 12.00–18.00

Carlos Baltasar

M
ikko Toivonen

Arto Salonen

Savanni-lava | Savannah stage

Lauantai | Saturday 26.5. | 12.00–20.00

Monsuuni-lava | Monsoon stage Taiga-lava | Taiga stageSavanni-lava | Savannah stage

World Village After Party

21.00–02.00 Gloria (Pieni Roobertinkatu 12) 

21.30–22.30 Paleface with Dj Mobster & 

 Zaq Coldly (Finland/USA)

23.00–00.00 Asa live (Finland)

 Dj Soma (Finland)

Liput | Tickets: 5e Tiketti, ovelta / at the door,
 Festivaalin Kyläkauppa | Village Shop

World Village Festival Club

21.00–03.00 Nosturi (Telakkakatu 8)

21.30–22.30 Pohjannaula (Finland)

23.00–00.00 Dirty Babylon Breaker 

 (A Babylon Circus Experience) (France)

00.30–02.00 La Sarita (Peru)

 Dj Svengali (Finland)

Liput | Tickets: 8e Tiketti / ovelta / at the door 
 6e Festivaalin Kyläkauppa | Village Shop

N
auska
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Festivaali-info
Festival Info

Vesipiste
Water Point

Näytteilleasettaja
Exhibitor

WC
WC

Kierrätyspiste
Recycling

Liikuntaa
Sports

Lasten ohjelmaa
Kids’ Programme

Ruokaa
Food

Esiintymislava
Stage 

Ensiapu
First Aid

Tenava-Timbuktu | Kids´ Corner

Ohjelma-aikataulu  |  Festival Programme

12.45–13.15  Karjalainen Nuorisoliitto:

 Laululeikkejä / Tytti Metsä

 

12.45–13.15 Nukketeatteri Taigamatto: 

 Iloinen klovni

 

13.30–14.00 Teatteri Pelikan: 

 Venäläinen lelu -lastenmusikaali

 

14.15–14.45 Nukketeatteri Taigamatto: 

 Iloinen klovni

 

14.15–14.45 Tarinatuokio

 

15.00–15.45 Riikka Lindström: 

 Luovan tanssin työpaja 

 

16.00–16.30 Kierrätyskeskus: 

 Lajitteluleikki

 

17.00–18.00 Plan Suomi säätiö: 

 Kierrätyslelutyöpaja 

 

Koko päivän | All day (12–18):

Kalligrafian esittelyä

Plan Suomi säätiö: Kamu-maskotti ja Satutäti

Roskisnalle 

Suomen World Vision: Sharon – 

elämyksiä afrikkalaisessa majassa

13.00–13.30 Karjalainen Nuorisoliitto ja 

 Karjalan liitto: 

 Kiekkumarallaa-kansanlaulutyöpaja

 

13.00–13.30 Nukketeatteri Taigamatto: 

 Iloinen klovni

 

14.00–14.30 Helinä Rautavaaran museo: 

 Kalebassin kertomaa 

 -nigerialaisia tarinoita

 

14.30–15.00 Nukketeatteri Taigamatto: 

 Iloinen klovni

 

15.00–15.30 AFAES: Mande-ryhmä

 

16.00–16.30 Kierrätyskeskus: Lajitteluleikki

 

17.00–18.00 Plan Suomi säätiö: Kierrätyslelutyöpaja

 

Koko päivän | All day (12–18):

Kalligrafian esittelyä

Plan Suomi säätiö: Kamu-maskotti ja Satutäti

Roskisnalle 

Suomen World Vision: Sharon – 

elämyksiä afrikkalaisessa majassa

Tenava-Timbuktu | Kids´ Corner

Alueiden 
nimien selitykset

Basaarikuja
Basaari on tyypillinen torialue Lähi-idän 
kulttuureissa. Sen alkuperä on ”hintojen aluetta” 
tarkoittavassa Pahlavi-sanassa.

Bollywood Avenue
Bollywood-nimitystä käytetään Intian 
hindinkielisestä elokuvateollisuudesta sen tärkeän 
tuotantokaupungin Mumbain (entisen Bombayn) 
mukaan.

El Malecón
El Malecón on Kuubassa, Havannassa sijaitseva 
kymmenen kilometrin pituinen rantabulevardi, 
joka alkaa vanhasta kaupungista ja päättyy 
Miramarin  kaupunginosaan. El Malecón on 
jokapäiväisen elämän keskipiste, jolla paikalliset 
tapaavat istuskella, kävellä ja tavata toisiaan 
ympäri vuorokauden.  

Las Ramblas
Las Ramblas on kilometrin pituinen kävelykatu 
Barcelonan keskustassa. Se on sekoitus 
katutaiteilijoita, kahviloita, myyntikojuja, turisteja 
ja paikallisia. Espanjalainen runoilija Federico 
García Lorca sanoi kerran, että: ”Las Ramblas on 
ainoa katu maailmassa, jonka en toivoisi koskaan 
loppuvan”.

Monsuuni-teltta
Monsuuni on meteorologinen ilmiö, joka vaikuttaa 
suuresti Aasian ilmastoon. Sanaa käytetään 
kuvaamaan myös ilmiöön liittyvää tuulta ja 
monsuunisateita. Monsuuni tulee arabian 
vuodenaikaa tarkoittavasta sanasta.

Savanni-lava
Savanni on trooppinen kasvillisuusvyöhyke. 
Tyypillisellä savannilla kasvaa ruohomaastossa 
harvakseltaan akaasiapuita, mutta maapallolta 
löytyy myös metsäsavanneja ja ruohosavanneja 
sekä kaikkea siltä väliltä. Savanni on kuuluisa 
monipuolisesta eläimistöstään.

Taiga-lava
Taiga on boreaalinen vyöhyke eli pohjoinen 
havumetsävyöhyke, jonka perustana on 
pohjoisen pallonpuoliskon halki ulottuva 
yhtenäinen havumetsäalue. Se kulkee Euraasiassa 
Fennoskandiasta Itä-Siperiaan ja Pohjois-
Amerikassa Labradorin niemimaalta Alaskan 
länsiosiin. 

Tenava-Timbuktu
Timbuktu (ranskaksi Tombouctou) on Malissa 
Niger-joen varrella sijaitseva kaupunki. Sillä 
on myyttinen asema – Timbuktusta on tullut 
synonyymi eksoottiselle, kaukaiselle maalle. Tämä 
historiallinen kauppakaupunki on ollut Unescon 
maailmanperintölistalla vuodesta 1988 alkaen.

Festivaalialue - 
Kaisaniemen puisto

Festival area -
Kaisaniemi Park
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4Näytteilleasettajat  |  The Exhibitors

11.9.-toimintaryhmä .................................................................................................... J 915

A

Aarambh Association  ................................................................................................G 737

Adoptioperheet ry  ......................................................................................................H 809

Aduki Oy, luonnonruokatukku ...............................................................................D 412

AEDA ry  ..........................................................................................................................E 506

African Civil Society in Finland  ............................................................................. J 927

African Touch ................................................................................................................A 156

Africans and African-Europeans’ Association - AFAES  ..................................A 139

Africarewo Ry ............................................................................................................... J 971

Afrifason  ........................................................................................................................A 114

AFS Intercultural Programs Finland ry  ................................................................ I 860

Alkio-opisto  .................................................................................................................. J 972

Alpaca y Artesanias ....................................................................................................A 169

Am International .........................................................................................................A 170

Amnesty International Suomen osasto ry  .........................................................A 101

Amritan ...........................................................................................................................A 171

Arabikansojen ystävyysseura ry  ...........................................................................H 807

Aseistakieltäytyjäliitto ry  ........................................................................................C 312

Asukasliitto ry  .............................................................................................................. I 856

Attac ry  ...........................................................................................................................G 723

B

Ben&Jerry’s ....................................................................................................................D 413

Biodynaaminen yhdistys - Biodynamiska föreningen ry  ............................. J 934

Bloom ...............................................................................................................................D 414

C

Cameroon Cultural and 
Development Association in Finland 1.  ...............................................................G 702

Cameroon Cultural and Development 
Association in Finland - CAMCUDAF 2. ................................................................A 135

Capespan-hedelmät ....................................................................................................D 415

Capoeira roda ................................................................................................................E 503

Changemaker (KUA)  ..................................................................................................G 715

Cin Cin  ............................................................................................................................A 160

CISV Helsinki ry  ............................................................................................................ I 859

Classic Reko -kahvi ......................................................................................................D 416

D

Dansukker sokerit .......................................................................................................D 417

Demo - Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö  ........................... F 602

Dodo ry  ........................................................................................................................... J 948

E

East 25 Oy ........................................................................................................................D 418

El Mundo ........................................................................................................................A 166

Elinpiiri ry  .....................................................................................................................A 122

ELOA / Petra Martinez ................................................................................................A 159

Eläinsuojeluliitto Animalia ry ................................................................................A 103

Elämäntapaliitto ry  .................................................................................................... J 932

Emmaus Aurinkotehdas ry  .....................................................................................A 123

Emmaus Helsinki ry 1.  ...............................................................................................H 802

Emmaus Helsinki ry 2.  .............................................................................................. J 913

Espoon vietnamilais-suomalainen -yhdistys ry.  .............................................A 134

Etno Fitness ................................................................................................................... J 941

F

Festivaali-info / Kyläkauppa ....................................................................................C 317

Fida International ry 1. ...............................................................................................H 813

Fida International ry 2. .............................................................................................. J 901

Fidida ry  .........................................................................................................................G 735

Filippiinit-seura ry  ...................................................................................................... I 852

Finland Zimbabwe Association ..............................................................................G 711

Finnish Up With People Alumni Association Ry  ............................................... I 853

Finnish-Philippine Association Ry  .......................................................................A 112

Finnwid Naiset Kehitystyössä ry ...........................................................................G 703

FOREX Bank Ab Filial i Finland 1. ............................................................................A 127

FOREX Bank Ab Filial i Finland 2. ...........................................................................C 318

Forsman Tea ..................................................................................................................D 419

Free! Magazine  ............................................................................................................ J 943

G

Ghana Union Finland  ................................................................................................A 133

Gorkha .............................................................................................................................A 144

Green Papaya ................................................................................................................A 163

Greenpeace Pohjola ry  ..............................................................................................A 105

H

Hallila Tibet -seura  .....................................................................................................A 102

Helinä Rautavaaran museo  ..................................................................................... J 956

Helmikanat ry  .............................................................................................................. J 931

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Mundo-projekti  ...........................C 322

Helsingin Bahá’í-yhteisö  .......................................................................................... J 920

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö  .................................................................A 109

Helsingin ja Uudenmaan Keskustanuoret .........................................................D 402

Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelukunta ............................ J 939

Helsingin Kehitysmaakauppayhdistys ry  ..........................................................C 304

Helsingin kukkatoimitus Oy ...................................................................................D 420

Helsingin NMKY  .........................................................................................................E 502

Helsingin Työttömät HeTy ry  .................................................................................A 115

Helsingin UNICEF-paikallisryhmä  ....................................................................... F 603

Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunta  ................................................ J 929

HIV-säätiö / Aidstukikeskus  ................................................................................... J 922

Hodai ................................................................................................................................A 147

Hunajainen SAM..........................................................................................................D 421

Hämeenlinnan Maailmankauppayhdistys ry  ..................................................C 305

I

Ihmisoikeusliitto  ........................................................................................................ F 604

Festivaali-info / Kyläkauppa ....................................................................................C 317

Inkerikeskus ry  ............................................................................................................ J 933

International Organization for Migration (IOM)  ............................................. F 605

Interpedia ry/rf  ...........................................................................................................G 722

Irakin Työllistämisyhdistys IRTY ry  .....................................................................A 118

Istra ...................................................................................................................................A 164

K

Kaisaniemen Mesopotamia .....................................................................................A 150

Kalevan Nuorten Liitto ja Suomen Nuorisoseurojen Liitto  ..........................D 403

Kambodzhan ystävyysseura ry 1 ............................................................................ J 968

Kambodzhan ystävyysseura ry 2  ..........................................................................A 138

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö  ....................................................................G 712

Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry......................................................................... I 863

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö  .............................................................G 734

Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto  .............................................C 316

Karjalainen nuorisoliitto  ......................................................................................... J 974

Karjalan Liitto ry  ......................................................................................................... J 973

Kassandra ry  .................................................................................................................A 108

Katamarja.......................................................................................................................A 153

Kehitysmaayhdistys Indigo ry  ...............................................................................G 724

Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry  ............................................................................G 725

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry / Suomen Vapaakirkko  .................H 803

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry  ......................................... F 606

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry  ......................................................... J 979

Kirkon Ulkomaanapu  ................................................................................................G 714

Kokoomusnuoret .........................................................................................................D 404

Krishnaliike ISKCON  ..................................................................................................A 117

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry  ....................................... J 966

Kulttuurien kumppanuus ry 1.  ...............................................................................B 203

Kulttuurien kumppanuus ry 2.   .............................................................................. J 938

Kulttuurien museo  ..................................................................................................... J 940

Kulttuurikeskus Caisa  ............................................................................................... J 976

Kulttuuriyhdistys Gepardi ry  ..................................................................................G 704

Kulturföreningen Etnokult kulttuuriyhdistys ry  .............................................A 125

Kuluttaja-lehti .............................................................................................................. J 945

Kuluttajat-Konsumenterna ry  ................................................................................ J 967

Kuurojen Liitto ry  ........................................................................................................G 716

L

Latinalaisen Amerikan kulttuurikeskus  .............................................................A 116

Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry  ....................................................................G 736

Luonto-Liitto ry  ............................................................................................................ J 962

M

M. El Ouacif ....................................................................................................................A 140

Maailman elintarvikeohjelma (WFP)  .................................................................. F 613

Maailman musiikin keskus  ..................................................................................... J 928

Maailman sarjakuvat - Världens serier ry  ..........................................................G 705

Maailmankauppojen liitto ry  .................................................................................C 303

Maailmanvaihto ry  ..................................................................................................... I 862

Maan ystävät ry  .......................................................................................................... J 965

Mano a mano - Kädestä käteen ry  ........................................................................ J 924

Maria Rutanen ..............................................................................................................A 158

Marokon Ystävät Suomessa ry  ............................................................................... J 963

McCarron ........................................................................................................................A 165

Meiran Reilu -kahvi  ...................................................................................................D 423

Metro-lehti  ....................................................................................................................C 321

Mi Casita ry  ...................................................................................................................B 204

Monika-Naiset liitto ry  .............................................................................................. I 858

Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry  .............................................................. J 959

Msingin Ystävyysseura ry  ........................................................................................G 726

N

Naiset Rauhan Puolesta / Edelleen Ei ydinvoimaa -kansalaisliike ............C 311

Nakurun lapset ry  ......................................................................................................H 801

Namaskaar .....................................................................................................................A 141

Nanso / Kannan Sola –mallisto ..............................................................................D 424

Nea Design & Kanto-shop ........................................................................................A 162

Nepalin lapset ry  ........................................................................................................H 804

Network Institute for Global Democratization (NIGD)  .................................. J 919

NNKY-liitto  ................................................................................................................... J 902

Nouseva Aurinko ry  ...................................................................................................A 106

NuevoMundo ry  ..........................................................................................................A 119

Nuorisoyhteistyö Seitti / Invalilidiliitto ry  ........................................................D 405

Näkövammaisten Keskusliitto ry ..........................................................................D 406

O

Oké-hedelmät  ..............................................................................................................D 425

Oriental Babylon ..........................................................................................................A 142

Oy MakroBios Ab  ........................................................................................................D 422

P

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry  .................................................................... J 969

Palvelualojen Sosialidemokraatit ry  ....................................................................A 124

Partiolippukunta PURSITYTÖT  ...............................................................................H 805

Pau Brasil ........................................................................................................................A 157

Pehmeän Kehityksen Rahasto  ................................................................................G 706

Pelastakaa Lapset ry  ..................................................................................................G 721

Perennia ry  ....................................................................................................................G 727

Peshawar ........................................................................................................................A 151

Petit Moulin ...................................................................................................................A 155

Pirkka / Reilun kaupan ruusut ................................................................................D 426

Plan Suomi Säätiö / Lastenhallitus  .......................................................................G 701

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto  ............................................................................. J 954

Pomppulinna ................................................................................................................B 209

Projeto Amigos da Comunidade - PADC  ..............................................................H 811

Prometheus-leirin tuki ry  ........................................................................................ J 926

Psykologien sosiaalinen vastuu ry  .......................................................................G 707

Pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistys  ....................................................... J 957

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy  ..........................................................C 320

Q

Qi Hua Zhu  ....................................................................................................................B 206

R

Rauhankasvatusinstituutti ry  ................................................................................C 313

Rauhanturvaajaliitto  ................................................................................................. F 614

Reilun kaupan edistämisyhdistys ry  ...................................................................D 411

Reilun kaupan puolesta ry  ...................................................................................... J 978

Romanialaisten Yhdistys Suomessa  .................................................................... J 960

Rosebud Books  ............................................................................................................. J 975

Roskisnalle  ....................................................................................................................B 205

S

Sahaj Yoga  .....................................................................................................................B 202

SAK, monikulttuurisuustyöryhmä  .......................................................................C 308

Sam Bio ............................................................................................................................A 146

Samrat .............................................................................................................................A 148

Sancudo ...........................................................................................................................A 168

SASK:n Reilun pelin jalkapallokenttä ...................................................................B 208

Satuteltta ........................................................................................................................B 210

Seksuaalinen tasavertaisuus – Sexuellt likaberättigande Seta ry  .............D 407

Setlementtinuorten liitto ry  ...................................................................................D 408

Shalin Suomi ry  ...........................................................................................................G 738

Siemenpuu-säätiö .......................................................................................................G 733

SILTAKS ry  ......................................................................................................................A 120

SixDegrees  ..................................................................................................................... J 947

Sokmono Bun ................................................................................................................A 145

Somalialaisten naisten yhdistys TIR  ....................................................................A 137

Soppaässät .....................................................................................................................A 143
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6Toimitus  |  Editorial staff

Tuhannen totuuden tapahtuma 

Ajatteleminen on joskus hemmetin hankalaa, jos sen 
pitäisi johtaa omien kulutustottumusten tai toimintata-
pojen muuttamiseen. Ainakin me kaksi joudumme jat-
kuvasti raapimaan päätä omien valintojemme kanssa. 
Teemme kompromisseja ja kärsimme sitten huonosta 
omastatunnosta. Ylevistä toiveista ja tavoitteista huo-
limatta emme taida olla hyviä, vaan ihan tavallisia ih-
misiä.

Asiat ovat harvoin mustavalkoisia, mutta meillä kai-
killa on inhimillinen taipumus yksinkertaistaa niitä häi-
vyttämällä pois harmaan sävyjä – harmaasta hevosesta 
tuleekin raidallinen seepra. Erityisesti kehitysyhteis-
työkysymykset jakavat ihmisiä: joko kehitysyhteistyötä 
puolustetaan henkeen ja vereen tai se lytätään maan ra-
koon turhana verorahojen tuhlailuna. Keskustelu jumit-
tuu juupas-eipäs-tasolle sen sijaan, että myönnettäisiin 
olevan hyvää ja huonoa kehitysyhteistyötä niin valtio-, 
yritys- kuin järjestötasolla.

Kehitysmaaliikkeen sisällä käydään ajoittain kiivasta-
kin keskustelua erilaisten kehitysyhteistyömuotojen ja 
-teemojen tärkeydestä. Joidenkin mielestä perinteinen 
kehitysyhteistyö, koulu- ja kaivohankkeineen, on edel-
leen ajankohtaista. Toiset pyrkivät tasa-arvoiseen yh-
teistyöhön paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa van-
noen esimerkiksi valistuksen ja koulutuksen nimeen. 
Viime vuosina kehityspoliittinen toiminta on saanut 
yhä enemmän jalansijaa. Tavoitteena on muun muassa 
poistaa Suomen ja EU:n politiikasta kehitysmaiden köy-
hyyttä ylläpitävät rakenteet, kuten velkakierteet, tullit 
ja maataloustuet. Jotkut toimijat yhdistelevät suveree-
nisti osia perinteisestä ja uudesta kehitysyhteistyöstä 
toimien niin Suomessa, EU-tasolla kuin kehitysmaissa. 
Erilaisia teemoja löytyy kymmeniä kasvihuoneilmiöstä 
reiluun kauppaan ja konfliktien ehkäisystä hiv/aids-
kysymyksiin. 

Maailma kylässä -festivaalilla kokoontuu yli 200 kan-
salaisjärjestöä, viranomaista ja yritystä. Yhteistä näille 
toimijoille on, että ne haluavat tehdä maailmasta oikeu-
denmukaisemman paikan elää. Kaisaniemen puistossa 
on suomalainen yhteiskunta pienessä kylässä. Maail-
maakaan ei enää tarvitse erikseen kutsua paikalle, sillä 
se asuu jo täällä.

Totuus on pirstaleina tuolla jossakin. Festivaalilla voit 
tarkastella rauhassa harmaan sävyjä ja kurkkia kolikoi-
den toiselle puolelle: kysy ja kyseenalaista, muodosta 
oma mielipiteesi. Toivottavasti nautit matkallasi myös 
erilaisista kulttuuri- ja makupaloista. Tämä festivaali on 
tehty meille kaikille, tavallisille ihmisille.

Festivaalituottaja Kai Artes & 
promoottori Johanna Eurakoski
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Maailma kylässä -festivaalin pääjärjestäjä 
on Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa 
ry, joka on lähes 300 kansalaisjärjestön 
kattojärjestö. Kepan toimintaa tuetaan ul-
koasiainministeriön kehitysyhteistyömää-
rärahoista.

Festivaali ei toteutuisi ilman laajaa yh-
teistyötä eri tahojen kanssa. Tapahtuman 
ytimessä ovat kansalaisjärjestöt, jotka 
tuottavat festivaalille ohjelmaa ja toimivat 
näytteilleasettajina. Merkittäviä yhteistyö-
tahoja ovat myös yritykset, viranomaiset ja 
oppilaitokset sekä suuri joukko vapaaeh-
toisia, jotka hoitavat käytännön tehtäviä 
tapahtuman aikana.  

Vuoden 2007 pääyhteistyökumppaneita 
ovat ulkoasiainministeriö, Forex, Metro-
lehti, Toimihenkilöunioni ja Kaikki eri-
laisia kaikki samanarvoisia -kampanja. 
Muita yhteistyökumppaneita ovat muun 
muassa Art Print, Sokos Hotels, Helsingin 
Kaupunki, Radio Helsinki, Bassoradio, Am-
mattikorkeakoulu Laurea, Anetcom, Tuo-
tantoyhtiö Pågo, Iso Kirja, Kataja Events, 
Reilun kaupan edistämisyhdistys, The Net-
work Institute for Global Democratization, 
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 
Sley, Kalevan Nuorten Liitto, Kulttuurien 
kumppanuus, SixDegrees, Vihreä Lanka, 
Free! Magazine ja Voima-lehti.

The main organiser of World Village Fes-
tival is the Service Centre for Development 
Cooperation KEPA, which is a cooperation 
organisation of nearly 300 Finnish NGO’s. 
Kepa’s work is financed by the Finnish Min-
istry for Foreign Affairs.

The festival arrangements would not be 
possible without a wide cooperation of dif-
ferent partners. At the core of the festival 
are NGOs, which produce programmes and 
present themselves. Other important part-
ners are various companies, authorities, ed-
ucational institutions and a large amount 
of volunteers, who help with the practical 
arrangements during the festival.

The main partners of 2007 are the Minis-
try for Foreign Affairs, Forex, Metro, Union 
of Salaried Emplyies and All Different – All 
Equal campaign.  

Other partners are Art Print Oy, Sokos 
Hotels, City of Helsinki, Radio Helsinki, Bas-
soradio, University of Applied Sciences Lau-
rea, Anetcom, Tuotantoyhtiö Pågo, Iso Kirja, 
Kataja Events, Reilun kaupan edistämisy-
hdistys, The Network Institute for Global 
Democratization, The Lutheran Evangelical 
Association in Finland, The Kaleva Youth 
Association, Kulttuurien Kumppanuus, Six-
Degrees, Vihreä Lanka, Free! Magazine and 
Voima-lehti among others.

The event of a thousand truths 

Thinking can be terribly difficult sometimes, especially if 
it is supposed to lead to changed consumer behaviour or 
actions. At least two of us have to stop once in a while sim-
ply to scratch our heads as we make decisions and choices. 
We compromise and then suffer from bad conscience. De-
spite our noble hopes and goals it seems we are not good 
persons but only ordinary people. 

Things are hardly ever black and white, but we all share 
a human tendency to simplify things by rubbing out all 
the grey shades – all of a sudden a grey horse becomes a 
striped zebra. Especially matters regarding development 
cooperation seem to divide people, either development 
cooperation is defended by tooth and nail or it is dumped 
completely among other matters that are accused of add-
ing to the unnecessary expenditure of tax payers’ money. 
People get stuck in a yes-no-yes-no argument instead of 
taking positive action and admitting that there are good 
sides and bad sides to development cooperation and that 
it shows on all levels – governmental, corporate and or-
ganisational.

From time to time the discussion of the importance of 
different development cooperation forms and themes is 
raised within the development cooperation movement. 
Some think the traditional development cooperation, 
like building of schools and wells is still the most current 
topic while others are devoted to education programs and 
aim for equal cooperation with local NGOs. Over the past 
years NGOs have taken political actions that have won 
more and more territory. Among other things the main 
effort has been put into removing the structures within 
the Finnish and European politics that keep the devel-
oping countries in poverty, such as debts, customs and 
farming subsidies. Some actors combine the traditional 
and modern way of conducting development cooperation 
both at home and abroad, within Finland, EU and devel-
oping countries. The themes vary from global warming to 
fair trade and from preventing conflicts to discussions on 
hiv/aids. 

At World Village Festival more than 200 NGOs, au-
thorities and companies come together. They all share 
one single aim: to make the world a more just place to live 
in. In Kaisaniemi park we can see the Finnish society in a 
miniature. And we don’t need to invite the world along 
any longer, it is already at home here. 

The truth is shattered and fragmented somewhere out 
there. At the festival you are welcome to study all the grey 
shades and have a peek at the reverse side of the coin; ask 
questions and form your own opinion. We hope you will 
enjoy the cultural treats along your journey. This festival 
is for us all, ordinary people. 

Festival Producer Kai Artes & 
Promoter Johanna Eurakoski 

Maailma kylässä 2007 -festivaali World Village Festival 2007
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7Usein kysytyt kysymykset

Mikä tapahtuma Maailma kylässä 

-festivaali on? Kaiken maailman 
kulttuurit kohtaavat Kaisaniemen 
puistossa toukokuun viimeisenä vii-
konloppuna. Tarjolla on musiikkia, 
taidetta, toimintaa, maailmankuvia 
ja mahdollisuuksia. Maailma kyläs-
sä -festivaali on suuri monikulttuu-
rinen kaupunkifestivaali ja järjestö-
messutapahtuma. 

Kuka tapahtumaa järjestää? Festi-
vaalin järjestää Kehitysyhteistyön 
palvelukeskus Kepa ry.

Missä tapahtuma järjestetään ja 

miten sinne pääsee? Festivaali jär-
jestetään Kaisaniemen puistossa, 
joka sijaitsee Helsingin keskustassa 
Kansallisteatterin takana. Parhaiten 
festivaalille pääsee junalla tai linja-
autolla.

Maksaako tapahtuma jotain? Päi-
vätapahtuma ei maksa mitään. Nos-
turissa lauantaina järjestettävän 
Festivaaliklubin liput maksavat 8 
euroa Tiketistä ja 6 euroa Festivaa-
lialueen Kyläkaupasta. Sunnuntaina 
Kulttuuriareena Gloriassa järjestet-
tävä päätösklubi maksaa 5 euroa.

Onko alueella narikkaa?

Valitettavasti ei ole.

Missä on löytötavarapiste? Löytö-
tavarapiste sijaitsee Infon ja Kylä-
kaupan yhteydessä suihkulähteen 
vieressä. 

Löytyykö festivaalialueelta lasten-

hoitohuonetta? Löytyy. Se sijaitsee 
Tenava-Timbuktu-lastenalueella, 
Kaisaniemen puiston pohjoispää-
dyssä.

Missä on vessa? Vessat sijaitsevat 
päälavalta katsottuna vasemmalla, 
Monsuuni-teltan vieressä. Vessoja 
löytyy myös Tenava-Timbuktun las-
tenalueelta ja suihkulähteen lähei-
syydestä El Malecónilta.

Mistä voi ostaa festivaaliesiintyjien 

levyjä? Festivaalialueen Kyläkau-
pasta.

Mistä saa festivaalin T-paitoja? Fes-
tivaalialueen Kyläkaupasta ja Tena-
va-Timbuktu-alueelta.

Onko festivaalilla huomioitu liikku-

misen esteettömyys? Kyllä, festivaa-
lialueella kaikkialle pääsee esteettö-
mästi. Nosturin iltaklubille ei pääse 
pyörätuolilla.

Onko ohjelmaa muuallakin kuin la-

voilla? Kyllä, festivaaliohjelmaa löy-
tyy myös Tenava-Timbuktu-lastena-
lueelta, Las Ramblasin katutaide- ja 
liikunta-alueelta sekä eri puolilta 
festivaalialuetta.

Löydä järjestösi

Näytteilleasettajat löytyvät kätevästi eri 
teemaosastoilta. Esimerkiksi vapaaeh-
tois- ja kummilapsitoimintaan ja kehitys-
yhteistyöhön voi tutustua Kaisaniemen 
puiston Mahdollisuuksien tori -teltassa. 

Näytteilleasettajat, sivut 4–5 
Asiaohjelma, sivu 14

Leikiten maailman ympäri

Kierrätyslelutyöpajan, Roskisnallen kier-
rätysoppien ja Lajitteluleikin avulla lap-
set oppivat hauskalla tavalla, miten maa-
palloa voi säästää. 

Lapset, sivu 13

Ska valtaa Kaisaniemen

Ska Cubanon Natty Bon vinkki festivaali-
kävijälle: ”Kannattaa ottaa tanssikengät 
mukaan!” 

Musiikki, sivut 8–10
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Jamaikalaisen skan ja perinteisten kuubalaisrytmien yhdistä-
misestä voi syntyä vain hyviä asioita. Tämän ajatuksen innoit-
tamana Ska Cubanon perustaja Peter Scott lennätti Top Catsien 
laulajan, ska-veteraani Natty Bon Santiago de Cubaan perehdyt-
tämään paikallisia muusikoita skan saloihin. 

Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, ennen lontoolais-
herrojen vierailua skata ei Kuubassa juuri tunnettu. 1950–60-lu-
kujen vaihteessa naapurisaarella syntynyt ja yhdysvaltalaisesta 
rhythm & bluesista vaikutteita saanut ska oli aikoinaan jäänyt 
Kuuban vuoden 1959 voimakkaan nationalistisen vallankumo-
uksen jalkoihin. 

”Kuubassa ulkomaisia radiolähetyksiä rajoitettiin ensin 
yhdysvaltalaispropagandan ja myöhemmin kauppasaarron 
vuoksi. Jamaikalaiset saattoivat kuunnella kuubalaislähetyk-
siä, mutta toisinpäin tilanne oli hankalampi”, kuvaa Natty Bo 
tilannetta.

Santiagossa Natty Bo ja Peter Scott keräsivät yhteen joukon 
muusikoita tulkitsemaan skata kuubalaisittain. Orkesterin al-
kutaival oli paikoin kivinen. Tasokkaita soittimia oli vaikea löy-
tää, eikä ska-rytmien omaksuminen käynyt kuubalaisilta het-
kessä. Myös sähkökatkokset kesken studiosessioiden hidastivat 
ensimmäisen albumin tekoa. ”Kaikista alkuvaikeuksista huo-
limatta mielialamme pysyivät korkealla ja saimme nauhoite-
tuksi upeaa musiikkia”, muistelee Natty Bo tilannetta. Yhtyeen 
nimeä kantava levy Ska Cubano valmistui vuonna 2004.

Kaiken maailman musiikkia 

Ska Cubanon kulttuuriset taustat ovat varsin kirjavat ja se 
kuuluu bändin musiikissa. Jamaikalais- ja kuubalaisrytmeihin 
sulautetaan vaikutteita lukemattomista eri perinteistä. ”Kap-
paleissamme yhdistellään ensimmäisen aallon skata, mentoa, 
changüita, charangaa, nengonia, sonia, dansonia, mamboa, cha 
cha chata, cumbiaa, calypsoa, R&B:tä, swingiä, rockia...”, listaa 
Natty Bo. 

Rajoja rikkova Ska Cubano oli ehdolla tämän vuoden BBC 
Radio 3 Awards for World Music -kilpailussa, eikä ihme, sillä yli 
kymmenhenkinen kokoonpano koostuu virtuooseista. Yhtyeen 
musiikillinen johtaja, muun muassa Omara Portuondon, Ruben 

Gonzalesin ja Africandon kanssa soittanut kuubalaisbasisti Rey 
Crespo sekä 75-vuotias trumpetisti, Kingstonin kasvatti Eddy 
“Tan Tan” Thornton ovat alojensa legendoja. Orkesterin upea 
naissaksofonisti, japanilainen Megumi Mesaku tunnetaan paitsi 
kirkuvista altto-sooloistaan, myös matelevista baritoneistaan.  

 

¡Ay Caramba!

Natty Bo ja Ska Cubanon toinen vokalisti, venezuelalainen 
Carlos ”Alcapone” Pena laulavat intohimosta, rakkaudesta ja 
taikuudesta. ”Aivan kuten kappaleiden äänimaailmat, niiden 
sanoituksetkin ovat hyvin trooppisia”, kuvailee Natty yhtyeen 
vuonna 2005 julkaisemaa ¡Ay Caramba! -albumia.

Kuumia tunteita on luvassa myös Maailma kylässä -festivaa-
lin Savanni-lavalla, jolle tanssiorkesteri nousee sunnuntaina. 
Rytmipumpun keikoilla on tunnetusti hikistä ja hauskaa. Natty 
Bo vinkkaa tulijoille: ”Ottakaa tanssikengät mukaan!” JS

Ska Cubano su 27.5. klo 17.00 Savanni-lavalla
Tuottaja: Forex

Muista myös kotimainen ska-bändi 
The Valkyrians la 26.5 klo 18.00 Monsuuni-lavalla

¡Ay Caramba!

Ska Cubano shares a diverse cultural background. This is clearly 
reflected in their music as the Jamaican-Cuban rhytms are ac-
companied by a multitude of influences such as ska, mento, 
changüita, charanga, nengon, son, danson, mambo, cha cha cha, 
cumbia, calypso, R&B, swing and rock, comments vocalist and or-
chestra producer Natty Bo.

Ska Cubano’s rhythmic gigs guarantee to make you sweat and 
have fun. Natty Bo gives us a little hint: “take your dancing shoes 
with you to the festival!” JS

Ska Cubano Sun the 27th of May at 5pm at the Savannah stage
Producer: Forex

Skan vallankumous

Musiikki  |  Music

Skan kolme aaltoa

Carlos Baltasar

Ensimmäinen aalto

Syntynyt 1950–60-lukujen vaihteen 
Jamaikalla. Levinnyt Iso-Britanni-
aan jamaikalaisten maahanmuut-
tajanuorten mukana 1960-luvun 
alussa. Musiikilliset juuret Jamaika-
laisessa mentossa, trinidadilaisessa 
calypsossa ja Pohjois-Amerikan 
mustassa musiikissa, erityisesti 
R&B:ssä. Artisteja ja yhtyeitä: Owen 
Grey, Laurel Aitken, The Skatalites, 
The Wailers ja Desmond Dekker.

Toinen aalto

Syntynyt 1970–80-lukujen vaihteen 
Iso-Britanniassa. Musiikilliset juu-
ret Jamaikan perinteisessä skassa 
sekä punkissa. Artisteja ja yhtyeitä: 
Bad Manners, The Ethiopians, The 
Specials, Madness ja The Selecter. 

Kolmas aalto

Syntynyt 1980–90-lukujen vaihtees-
sa, pääosin Yhdysvalloissa. Musiikil-
liset juuret 2-Tonessa, punkissa ja 
rockissa. Osa kolmannen aallon ska-
bändeistä on pitäytynyt 1960-luvun 
skassa ja rocksteadyssä.Artisteja ja 
yhtyeitä: The Toasters, Operation 
Ivy, Sublime, Reel Big Fish ja Hepcat. 
JS
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Kenialainen il Murran -ryhmä esiintyy 
ikivanhan Maasai-perinteen keinoin. Pe-
rinteestä kertoo hypnoottinen heimokie-
linen a cappella -laulu sekä hyppytanssi, 
joka kuvastaa voimaa ja vahvuutta. Ryh-
män jäsenet ovat Maasai-moraaneja, mi-
hin il Murran -nimikin viittaa. Moraani-
us tarkoittaa Maasai-kulttuurissa 17–25-
vuoden ikää eli aikaa, jona poika kasvaa 
mieheksi.

Keniassa asuu noin puoli miljoonaa 
Maasai-heimon jäsentä, jotka elävät kos-
ketuksessa tuhansia vuosia vanhoihin 
tapoihin ja tottumuksiin. Alkuperäiskan-
san tunnuspiirteisiin kuuluvat punaiset 
asut ja miesten autonrengaskumista teh-
dyt sandaalit. Tunnusomaista on ham-

Maasai-perinnettä 
Keniasta

paasta poistettu pala alemmassa ham-
masrivissä. NK

il Murran su 27.5. klo 14.15 
Monsuuni-lavalla ja useaan otteeseen 
Las Ramblas -katutaidealueella

il Murranin Joseph ole Momposhin 
haastattelu su 27.5. klo 16.00 
Taiga-lavalla
Tuottaja: Suomen Luterilainen 
Evankeliumiyhdistys Sley

Maasai tradition 
from Kenya

The Kenyan group il Murran create their 
performances in accordance with ancient 
Maasai traditions. The hypnotic tribal 
a cappella and the famous jump dance, 
which reflects power and strength, all 
speak of the tradition. The members of 
this artistic group are all Maasai morans, 
hence the name il Murran which refers to 
a certain age group when the Maasai boys 
become men. NK

il Murran Sun the 27th of May 
at 2.15pm at the Monsoon stage and 
several times in Las Ramblas

Joseph Momposhi from il Murran 
interview Sun the 27th of May at 4pm 
at the Taiga stage 
Producer: The Lutheran Evangelical 
Association in Finland (LEAF)

Perulaisen latinorock-yhtyeen La Saritan 
soundissa kuuluvat Andien musiikin juu-
ret yhdistettynä muihin latinalaisame-
rikkalaisiin vaikutteisiin. La Sarita tekee 
modernia, espanjan- ja ketshuankielistä 
chicha-rockia, jossa lauletaan suvaitse-
vaisuuden ja moniäänisyyden puolesta. 
Sanoituksissa käsitellään muitakin pe-
rulaisen yhteiskunnan epäkohtia, kuten 
vankien kidutusta ja pedofiliaa. Yhtye 
kritisoi myös maan autoritaarista presi-
denttiä ja globalisaatiota.

La Saritan juuret juontavat 1990-luvul-
la vaikuttaneeseen Los Mojarras -yhtyee-
seen, joka oli ensimmäinen Perun valta-
kulttuurin hyväksymä laitakaupungin 
rock-yhtye.

Rockspektaakkeli 
La Saritan tapaan

Vakavien teemojen vastapainoksi bän-
din lavaesiintyminen on ylitsepursuavan 
energistä ja teatraalisen vaikuttavaa. NK

La Sarita la 26.5. klo 19.00 
Savanni-lavalla ja Maailma kylässä 
-klubilla Nosturissa. Liput iltaklubeille 
festivaalialueen Kyläkaupasta

La Saritan haastattelu 
la 26.5. klo 16.45 Taiga-lavalla
Tuottaja: The Network Institute for Global 
Democratization

Rock spectacle by La Sarita

The Peruvian fusion rock band La Sarita 
has a sound from the Andes and shows 
strong Latin American influences. This 
modern chicha rock deals with to diver-
sity, tolerance and many voices. 

The songs in Spanish and Ketshua have 
lyrics that point out distinctive problems 
in society. The songs deal with tough sub-
jects such as torture of prisoners, paedo-
philia, the authoritarian president of the 
country and globalisation. To balance 
these severe themes the band offer superb 
performances that are overwhelmingly 
energetic and impressive. NK

La Sarita Sat the 26th of May at 7pm 
at the Savannah stage and later in the 
World Village Club at Nosturi 8–6 eur
Producer: The Network Institute for 
Global Democratization 

Ranferí Aguilar on musiikillinen tutki-
musmatkailija. Hän tutkii Guatemalan 
alkuperäisiä, muinaisten mayojen käyt-
tämiä soittimia kokeellisesti ja kehitte-
lee niitä yhtyeensä kanssa edelleen. Mu-
siikissa Aguilar yhdistelee alkuperäisiä 
soittimia ja moderneja instrumentteja, 

Musiikillinen 
tutkimusmatka 
Ranferí Aguilarin 
johdattamana

kuten kitaraa sekä ihmiskehosta lähte-
viä ääniä.

Aguilarin musiikillinen historia on al-
kanut rockin ja klassisen kitaran kautta. 
Hän oli kahdenkymmenen vuoden ajan 
yhden Keski-Amerikan kuuluisimman 
yhtyeen, Alux Nahualin, kitaristi ja sävel-
täjä. Tämän jälkeen Aguilar käynnisti 
oman musiikkiprojektinsa, maya-kult-
tuurin musiikin tutkimisen. Sen eri vai-
heissa hän on tehnyt yhteistyötä muun 
muassa musikologien, antropologien ja 
arkeologien kanssa. NK

Ranferí Aguilar esiintyy su 27.5. klo 
12.45 Monsuuni-lavalla
Tuottaja: Kalevan Nuorten Liitto

Ranferí Aguilars 
musical exploration

Guatemalan Ranferí Aguilar is a true mu-
sical explorer. He and his group study, and 
aim to recreate the ancient Guatemalan 
instruments that once were used by the 
ancient Mayas. In his music Aguilar com-
bines traditional instruments with mod-
ern ones, such as the guitar and unusual 
but exciting human voices. NK

Ranferí Aguilar Sun the 27th of May 
at 12.45pm at the Monsoon stage
Producer: The Kaleva Youth Association 

Australialaisen Esther Bertramin kauniisti 
soljuvassa folk-popissa yhdistyvät kuu-
laat vokaaliosuudet rytmikkäisiin per-
kussioihin. Suomessa pariin otteeseen 
esiintyneen laulaja-lauluntekijän mu-
siikista huokuvat taustat maailman eri 
laidoilta. Australian kuumuus ja välittö-
myys yhdistyvät persoonallisesti Bertra-
min suomalaisen äidin perintöön pohjoi-
sen viileydestä ja hiljaisuudesta.

Esther Bertramin perkussionisti ja 
tuottaja Marlon Klein on yksi tunnetun 
maailmanmusiikkiyhtyeen Dissidenten 
perustajista ja usean maailmanmusiik-

Esther Bertram & 
Marlon Klein – 
lauluja 
maailman laidoilta

kitähden tuottaja. Hän on maailmanmu-
siikin kokeneimpia tekijöitä. Duon mu-
siikkia kuvaillaan matkana tunteeseen, 
melodiaan ja rytmiin. NK

Esther Bertram & Marlon Klein 
la 26.5. klo 15.00 Monsuuni-lavalla
Tuottaja: ulkoasiainministeriö

A journey to  emotion, 
melody and rhythm

Australian singer Esther Bertram is known 
for her beautiful folk-pop, which combines 
vocals with rhythmic percussions. In a 
very personal way she has created a mix 
where the Australian heat and spontane-
ity meet the coolness and silence which 
are characteristic for the Northern Finnish 
traditions that the soloist has inherited 
from her mother`s side. 

Marlon Klein, who works as a percussion 
player and producer for Esther Bertram, is 
in fact the founder of the famous world 
music group Dissidente. The duo creates 
music that has been described as a jour-
ney to emotion, melody and rhythm. NK

 
Esther Bertram & Marlon Klein 
Sat the 26th of May at 3pm 
at the Monsoon stage
Producer: The Ministry for Foreign 
Affairs of Finland

Kävellen kaukomaille

Arto Salonen

Carlos  Ñ
aupari

H
anne Lunder

H
ans Ehrhardt

MK_festarilehti_2007_XXXX.indd   9MK_festarilehti_2007_XXXX.indd   9 5/8/07   11:16:09 AM5/8/07   11:16:09 AM



10

Villagers of the world, unite!

Musiikki  |  Music

Festivaalin kolme maahanmuuttajaesiintyjää vastasi viiteen kysymykseen

Olavi Uusivirta with Friends 
- In the Spirit of Woodstock

On Saturday afternoon World Village 
Festival brings you flower power when 
Olavi Uusivirta with Friends perform 
a fabulous selection of hits from the 
legendary 1969 Woodstock Festival. The 
performance includes music by everyone 
from Jimi Hendrix to Joan Baez and from 
The Who to Crosby Stills Nash & Young.

Artists like Paula Vesala (PMMP), Tuomo 
Prättälä (i.e. Quintessence) and Timo 
Kämäräinen (i.e. Beagon) will be on stage. 
This fantastic concert has been arranged 
especially for World Village Festival.

”The idea of digging out Woodstock 
from the cellar sprung into my mind 
during a sleepless night of nostalgia. The 
magical spirit of Woodstock has been on 
my mind since the early 1990’s when I saw 
a film about it. I feel a strong longing for 
the feeling of collective activity that was 
so prominent in those historic times. And 
by this I don’t mean war but an increased 
sense of values, healthy criticism, faith, 
hope and love for one and all – values 
straight out of Woodstock”, Olavi Uusivirta 
comprises. NK

Olavi Uusivirta with Friends 
– In the Spirit of Woodstock 
Sat the 26th of May at 2.15pm 
at the Savannah stage
Producer: All Different – All Equal campaign

Hannah Wilson 

”Lontoosta vuonna 2000.”

”Laulan jazzia, bluesia ja gospelia.”

”Suomessa asuminen on vahvistanut 
musiikkiani, sillä suomalaisyleisöl-
lä ei ole ollut mahdollisuutta kuulla 
kaikkea sitä, mikä on aina ollut mei-
dän kuultavissamme.”

”Erityisesti Maailma kylässä -festivaa-
lia varten rakennetusta showsta tulee 
sekä koskettava että mukaansatem-
paavan energinen.”

Ramon Silverio 

”Havannasta vuonna 1992.”

”Orkesterini Silverio mi Son soittaa sekä 
perinteisiä että uusia kuubalaishittejä. 
Lisäksi soitamme itse säveltämiäni ja sa-
noittamiani kappaleita.”

”Vaikutus näkyy lähinnä sanoituksissa, 
jotka syntyvät kokemuksistani, ja elämä-
ni Suomessa on hyvin erilaista kuin se oli 
Kuubassa.”

”Festivaalilla kuullaan vauhdikkaita kuu-
balaisklassikoita sekä omia kappaleitani. 
Luvassa on muun muassa son-, timba- ja 
afro-pyöritystä sekä upea tanssishow.”

Silverio mi Son & Salsa de Cuba 
su 27.5. klo 16.00 Monsuuni-lavalla
Tuottaja: ulkoasianministeriö

Jimmie Lawson

”Los Angelesista vuonna 1992.”

”Jimmie Lawson & Hannah Wilson with 
Gospel Jubilee Train esittää modernia 
rytmimusiikkia, jossa on vaikutteita gos-
pelista ja bluesista. Kuvailisin musiikki-
amme värikkääksi, sielukkaaksi ja tans-
sittavaksi.”  

”Lähinnä tavoitteeni musiikin tekemisel-
le ovat muuttuneet. Haluan tutustuttaa 
suomalaiset siihen Yhdysvaltain syvän 
etelän äänien maailmaan, jossa itse kas-
voin.”

”Festivaalilla koetaan kaikki gospelin ja 
bluesin ulottuvuudet. Esitys rakentuu us-
konnolliselle pohjalle.”

Mistä ja milloin Suomeen?

Musiikkityyli?

Miten Suomessa asuminen 

on vaikuttanut musiikkiisi?

Mitä luvassa MK-festivaalilla?

Esiintymisaika- ja paikka?

Kari Tapio -
a headline of Finnish 
entertainment music

To mention all the highlights in Kari Tapio’s 
40 year long career would require writing 
a complete book. He has had tens of hits, 
gold and platinum albums and has for a 
number of years been the Finns´ favourite 
artist of entertainment music. Today he 
has fans among young and old. This is a 
performance that will definitely mix dif-
ferent generations at the festival. NK

Kari Tapio Sun the 27th of May at 3pm 
at the Savannah stage
Producer: Service Centre for 
Development Cooperation - KEPA

The Valkyrians

Ska is coming back at full steam! One of 
the most exciting groups to emerge from 
the Finnish scene is The Valkyrians, a 
five-piece ska patrol from Helsinki. Their 
groovy tunes are a mix of early reggae, 
traditional 60’s Jamaican ska and British 
two tone, spiced up with a fresh Finnish 
touch.

The Valkyrians were awarded as the 
Most Danceable Act of 2006 by the Finnish 
rock magazine Rumba. Their single ”Do 
You Really Wanna Know” won the Best 
Song of 2006 Award at the Finnish Funk 
Awards 2007. NK

The Valkyrians Sat the 26th of May 
at 6pm at the Monsoon stage
Producer: The Finnish department of Amnesty 
International

All of Us

A totally new kind of band arrangement 
All of Us plays rhythmic pop music with 
a twist of elements from classical music. 
The core consists of seven musicians that 
perform together with a 25-man string 
orchestra and a choir of 35 singers. In ad-
dition the ensemble perform together 
with starring guests, i.e. singers from well-
known Finnish bands.

All of Us plays world music, modern 
pop, melodramatic songs, hip hop and 
ballades with a back up of the impressive 
choir. Their aim is to produce music that 
stands out from any mainstream pop and 
classical music. NK

All of Us Sat the 26th of May at 1.30pm 
at the Savannah stage
Producer: Pelastakaa Lapset ry

Jimmie Lawson & Hannah Wilson with Gospel Jubilee Train 
la 26.5. klo 15.45 Savanni-lavalla
Tuottaja: International Evangelical Church in Finland JS

Polar Artists

The VAlkyrians - N
auska
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Maailma kylässä -festivaali tarjoaa menoa ja meininkiä lapsille ja 
lapsenmielisille. Lastenohjelma alkaa molempina päivinä kello 12 
lastenmusiikkiyhtyeiden keikoilla Savanni-lavalla ja jatkuu Tenava-
Timbuktu-lastenalueella. Työpajat, tarinatuokiot ja teatteriesitykset 
pitävät huolen siitä, että festivaalin pienimmätkin vieraat saavat iloa ja 
elämyksiä.

Lauantaina Savanni-lavalla esiintyy Vuohi ja Kiinan muurin maraton. Yhtyeen 
musiikki on yhdistelmä Pessi Levannon sävellyksiä, Marjatta Levannon sanoituksia 
ja Julia Vuoren sarjakuvista tutun Vuohen matkakokemuksia. Vuohi on pääosassa 
myös festivaalikonsertissa sekä sanoitusten että kuvitusten kautta.

Sunnuntaina lasten päälavabändi on Herra Heinämäen Lato-orkesteri. Yhtye raken-
taa lapsille mielikuvitusta rikastavaa laulumaailmaa ilman opettamisen tai mora-
lisoinnin turhia paineita. Huumori, kevyt anarkia, ammattitaitoinen soitto ja lau-
lu sekä teatterinomaisuus ovat Heikki Salon ja Janne Louhivuoren luotsaaman Herra 
Heinämäen Lato-orkesterin resepti. NK

Lastenohjelma  |  Kids’ Programme

Leikiten maailman ympäri

World Village Festival 
for Kids

World Village Festival offers a wide range of fun activities for children and childlike 
adults. The festival program starts on both days at noon with concerts for children 
on the Savannah stage. Later the program continues in Kids’ Corner. The workshops, 
storytelling sessions and plays guarantee that all young visitors will have a fun filled 
day of multicultural experiences. 

On Saturday the group for kids on Savannah stage is Vuohi ja Kiinan muurin mara-
ton (The Goat and the China Wall Marathon). It is a mix of Pessi Levanto’s composi-
tions and Marjatta Levanto’s lyrics and the adventures of the little Goat that is known 
from Julia Vuori’s cartoons. The Goat plays the leading role in this World Village con-
cert through the lyrics and the visual images.

On Sunday the headline for children Herra Heinämäen Lato-orkesteri (Mr 
Heinämäki’s Barn Orchestra) produces entertainment for the whole family. The 
group builds a fantastic musical environment for children in which they can get car-
ried away without the slightest educational or moral pressure. NK

Saharan Siniset

Vuohi Tuaregien karavaanissa 
Saharassa

Tähtiä täynnä taivas,
yllä Saharan,

indigonsininen viitta
kamelinajajan.

Vilkuttaa kultainen hiekka,
soittaa soittoniekka

leirissä tuaregin,
teltassa Ismailin.

Tuaregin sininen kansa
kertoo muinaisajoistansa

äärellä nuotion ja
teenjuonnin nautinnon.
Muinainen tuaregiveli

jättiläisenä eli
aikana jolloin kivetkin vielä

pehmeinä vierivät vaeltajan tiellä.

Edessä silkkaa santaa,
Vuohi toteaa.

Saharan loputon hiekka
lannistaa tarpojaa.

Taivaalta syöksähtää valo,
avaruudenpalo.

Vuohikos innostuu:
ufoja laskeutuu!

Kiireesti Saharan väki,
Vuohi marsilaiset näki!
Tuaregit nauraa vaan,
katsopas uudestaan.

Sirius taivaalla hohtaa,
Koirantähdistöön johtaa.

Liitypä Vuohi tuaregin mukaan,
yksin ei aavikko onnistukaan.

Tuaregi-kansa kulkee
poikki Saharan,

kamelit, lampaat ja aasit
mukana vaeltajan.

Saharan sininen kansa
Vuohi mukanansa

tähdistä suunnan saa,
Sirius johdattaa.

Tähdistä suunnan saa,
Sirius johdattaa.

Marjatta Levanto / 
Vuohi ja Kiinan muurin maraton

Vuohi ja Kiinan muurin maraton 
la 26.5. klo 12.00 Savanni-lavalla 

Tuottaja: 
Pääkaupunkiseudun 

eläinsuojeluyhdistys ry

-  Etnoruokaa lasten makuun
-  Kalebassin kertomaa – 

nigerialaisia tarinoita, 
 tanssia ja laulua
- Kiekkumarallaa – 
 kansanlaulutyöpaja
- Kierrätyslelutyöpaja 
- Lajitteluleikki 
 Kaarlo-karhun kanssa 
- Lastenhoitohuone 
- Lastenteatteri Pelikanin 
 musiikkinäytelmä -
 Venäläinen lelu 
- Rup Rup Rullaa -laululeikkejä
- Mande-ryhmän tanssiesitys
- Nukketeatteri Taigamatto
- Pomppulinna
- Qi Hua Zhun 
 kalligrafian esittelyä
- Roskisnalle 
- Satutäti ja Kamu
- Sharon-elämyksiä 
 afrikkalaisessa majassa
- Luovan tanssin työpaja 

Tarkempi aikataulu sivuilla 2-3

Don’t forget 
these in 
Kids’ Corner: 

- A Jumping Castle 
- Roskisnalle (Trash bear)
- Ethnic food to suit children’s taste
- Baby care facilities
- Presentation of calligraphy 
 by Qi Hua Zhu
- The puppet theatre Taigamatto 
 (in Finnish)
- Storytelling session (in Finnish)
- Rup Rup Rullaa – 
 songs and games (in Finnish)
- Kiekkumarallaa – 
 folklore inspired workshop 
 (in Finnish)
- Recyclable toys – workshop 
 (in Finnish)
- The Russian toy – 
 a musical play by the children’s 

theatre group Pelikan
 (in Finnish)
- Fun recycling with Kaarlo Teddy 
- Kalebassin kertomaa – 
 Nigerian storytelling 
- Dance performance by Mande 
- Sharon
- Workshop of new dance

Timetable on pages 2-3

Julia Vuori

Muista myös nämä 
Tenava-Timbuktu-
alueella:
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Järjestöt festivaalin sydämenä

Maailma kylässä -festivaalille osallistuu yli 200 suomalaista kansalaisjärjestöä. Ympäri 
Kaisaniemen puistoa levittäytyy kaiken kokoisia järjestöjä, jotka houkuttelevat yleisöä 
pöytiensä ääreen esitteiden, kilpailujen, käsitöiden ja tietenkin ruuan avulla.

Kansalaisjärjestöt on sijoitettu erilaisiin teemakyliin ja -alueisiin niin, että yleisön on 
helppo löytää etsimänsä. Keskellä Kaisaniemen kenttää on suuri Mahdollisuuksien tori 
-messuteltta, josta löytyvät osastot kehitysyhteistyölle, kummilapsitoiminnalle, vapaa-
ehtoistoiminnalle sekä yleisosasto. Messuteltan osastoilla on yli 130 järjestöä, joten näkö-
kulmia riittää. Keskellä telttaa sijaitsevassa Reilun kaupan kahvilassa voi levähtää järjes-
tökierroksen lomassa. Mahdollisuuksien tori -telttaa ympäröivän Basaarikujan varrella 
ovat muun muassa järjestöjen festivaalikeittiöt. Makupaloja on tarjolla aina Afrikasta 
Aasiaan ja Latinalaisesta Amerikasta Eurooppaan.

Kaisaniemen puiston suihkulähteen ympärillä sijaitsevat festivaalin kyläkokonaisuu-
det. El Malecón -kadulla ovat Rauhankylä ja Maailmankauppakylä sekä altaan pohjois-
päädyssä YK- ja ihmisoikeuskylä. Näissä kylissä voi tutustua 100 vuotta täyttävään suo-
malaiseen rauhanliikkeeseen, eri puolilta Suomea saapuviin maailmankauppoihin sekä 
YK-liittoon ja sen yhteistyöjärjestöihin. Kansallisteatterin puolella on lisäksi Suomen 
Nuorisotyö - Allianssin teltta jäsenjärjestöilleen ja Kaikki erilaisia kaikki samanarvoisia 
-kampanjalle. Altaan länsipuolella sijaitsee Las Ramblas, jonka varrella voi kuunnella ka-
tumuusikoiden soittoa, pelata sählyä ja tutustua järjestöpöytien tarjontaan.

Järjestöjen kirjo Maailma kylässä -festivaalilla on suuri, joten jokaiselle löytyy jotakin. 
Kulttuuri- ja asiaohjelman ohessa on helppo tutustua aktiiviseen suomalaiseen kansa-
laisjärjestökenttään. OS

Organisations in the heart of the festival

Over two hundred Finnish NGOs participate in World Village Festival. The organisations 
will be located in different theme villages and areas in and around Kaisaniemi Park, so it 
will be easy for the public to find what they are looking for. 

There will be a large Market of Possibilities Tent in the middle of the Kaisaniemi field 
with compartments for development cooperation, child sponsorship, and voluntary work, 
and a general area. The Market of Possibilities will be surrounded by the Bazaar Lane with 
festival food stalls of different organisations. 

The village units of the festival, the Peace Village, the World Shops Village and the UN 
and Human Rights Village, are located around the fountain of Kaisaniemi Park. The tent of 
the All Different – All Equal campaign of the Finnish Youth Cooperation Allianssi and the 
Las Ramblas street art area can also be found in the same area.

The range of organisations in World Village Festival is extensive, and there will be some-
thing for everyone. In addition to the cultural and factual programme, the festival presents 
an excellent opportunity to get acquainted with the whole sweep of Finnish NGOs. OS

Kohtaa ennakkoluulosi 
Elävässä kirjastossa!

Haluatko tavata poliisin, pakolaisen tai 
lesbon? Maailma kylässä -festivaalilla 
sinulla on tilaisuus kohdata erilaisia ih-
misiä KEKS:in eli Kaikki erilaisia kaikki 
samanarvoisia -kampanjan Elävässä kir-
jastossa. 

Elävän kirjaston perusajatuksen mu-
kaan jokaisella meistä on ennakkoluulo-
ja. Usein ennakkoluulomme suuntautu-
vat sellaisiin ihmisryhmiin, joista meillä 
on vain vähän kokemusta. Mikä on sinun 
ennakkoluulosi? Lainaa ”kirja” eli ihmi-
nen, joka edustaa ennakkoluuloasi! 

Elävä kirjasto toimii kuten mikä ta-
hansa kirjasto, paitsi että sieltä voi lai-
nata kirjan sijasta oikean ihmisen, jonka 
kanssa voi käydä henkilökohtaista vuo-
ropuhelua. Kokemus antaa paljon niin 
lukijalle kuin luettavallekin kahden maa-
ilmankuvan kohdatessa. JV 

Elävä kirjasto KEKS-teltassa klo 14–18 
molempina päivinä
Tuottaja: Kaikki erilaisia 
kaikki samanarvoisia -kampanja

Confront your prejudices 
in the Living Library!

Would you like to meet a policeman, a 
refugee or a lesbian? You have the chance to 
meet different people in the Living Library 
of the ADAE (All Different – All Equal) 
campaign. According to the Living Library 
we all have prejudices. The prejudices we 
have are often against groups of people 
we have little experience with. The Living 
Library is like any other library, except 
that instead of borrowing books you can 
borrow a real person, with whom you can 
have a face-to-face conversation. JV 

The Living Library in the ADAE tent 
at 2pm to 6pm on both days
Producer: All Different – All Equal -campaign

Katoaako Fidzi 
maailmankartalta?

Ilmastonmuutosta ja sen myötä monen 
Tyynen valtameren saaren katoamista 
vastaan taistelee fidziläinen Sukulu Ru-
peni. Hän työskentelee yhdessä meribio-
logien ja ilmastotieteilijöiden kanssa le-
vittääkseen tietoa ilmastonmuutokses-
ta sekä sen vaikutuksesta Tyynenmeren 
saariin. Rupeni on saanut Maailman 
luonnonsuojeluliiton IUCN:n (The World 
Conservation Union) tunnustuksen työs-
tään ilmaston hyväksi.

Ilmastonmuutos koskee koko maail-
maa, mutta pahiten se ravistelee köyhiä 
maita ja ihmisiä. Kehitysmaat tuottavat 
neljäsosan maailman kasvihuonepääs-
töistä, mutta päästöjen vaikutuksista ne 
kärsivät eniten.

Ilmaston lämmetessä 2–3 astetta tu-
levat vaikutukset olemaan suurimmat 
Afrikan mantereella, Etelä-Aasiassa ja 
lukuisilla saarivaltioilla. Nälänhätää 
kärsivien ihmisten määrän on laskettu 
nousevan 250–550 miljoonaan. Heistä 
yli puolet asuu Afrikassa ja Länsi-Aa-
siassa. Köyhyys ja vähenevät luonnon-
varat aiheuttavat tulevaisuudessa yhä 
enemmän konflikteja. Ilmastonmuu-
toksella on tällöin suuri vaikutus myös 
kehitysyhteistyöhön. JW

Sukulu Rupenin haastattelu 
englanniksi videopuhelun välityksellä 
Taiga-lavalla la 26.5. klo 13.30
Tuottaja: ulkoasiainministeriö

Will Fiji disappear from the 
face of the earth?

Fijian Sukulu Rupeni is fighting against 
global warming, and the subsequent 
disappearance of several Pacific islands. 
He works together with marine biologists, 
climatologists spread information on 
global warming and its repercussions 
on the Pacific islands. Rupeni has been 
recognised by the World Conservation 
Union IUCN for his work on protecting 
the climate.

Global warming concerns the entire 
world, but its worst effects will be felt by 
the poorest countries and people. If the 
climate warms by 2-3 degrees, its effects 
will be the worst on the African continent, 
South Asia and several island states. Glo-
bal warming will therefore also seriously 
affect development cooperation. JW

Sukulu Rupeni´s interview in English 
via video phone on the 26th of May 
at 1.30pm on the Taiga stage
Producer: 
The Ministry for Foreign Affairs of Finland

Asiaohjelma  |  Facts Forum

Asiallinen festivaali

Kaikki Erilaisia Kaikki Sam
anarvoisia -kam

panja

Ilmastonmuutospaneeli

Paneelikeskustelu ilmastonmuutok-
sesta Monsuuni-lavalla lauantaina 
26.5. kello 12.30. Keskustelussa mu-
kana mm. ministeri Paavo Väyrynen, 
kansanedustaja Oras Tynkkynen ja 
Ilmatieteen laitoksen varapääjohtaja 
Mikko Alestalo. Keskustelun vetäjänä 
Erkki Toivanen.
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Kepan lupauskorttikampanjassa jokainen 
voi antaa lupauksia, joilla on merkitystä. 
Maailmanmusiikkiyhtye Gjallarhornin 
laulusolisti Jenny Wilhelms lupaa suosia 
reiluja tuotteita.

”Ostan yleensä aina kotimaista luomua 
ja Reilun kaupan tuontihedelmiä. Voisin 
kuitenkin suosia reiluja tuotteita vieläkin 
enemmän”, Jenny vakuuttaa.

Hän maksaa mielellään luomusta ja 
reiluudesta tavallisten elintarvikkeiden 
hintaa enemmän.

”Luomutuotteet ovat monesti parem-
man makuisiakin.”

Ympäristöasiat ovat ylipäänsä Jennyn 
sydäntä lähellä. Kahdeksan vuotta sitten 
Jenny pääsi Australian kiertueella näke-
mään delfiinejä luonnossa. Sen jälkeen 
delfiinien puolustaminen on vienyt osan 
hänen vapaa-ajastaan. 

Kepan ständillä esillä olevassa lupaus-
kampanjassa voi muun muassa päättää 
seurata kansanedustajansa toimia köy-
hyyden vähentämiseksi tai ottaa kum-
milapsen kehitysmaasta. Pienillä teoilla 
jokainen voi vaikuttaa suuriin globaalei-
hin haasteisiin, kuten köyhyyteen ja il-
mastonmuutokseen.

Lupaukset annetaan allekirjoittamalla 
värikäs kortti, joka ripustetaan näkyville. 
Näin jokainen näkee helposti, kuinka mo-
ni muu on luvannut esimerkiksi suosia 
joukkoliikennettä.

Kulttuurit kohtaavat

Jenny nauttii Maailma kylässä -festivaa-
lin tunnelmasta, joka on Suomessa ainut-
laatuinen.

”Kiva kun paikalla on runsaasti maa-
hanmuuttajia ja suomalaiset saavat näh-
dä muutakin kuin omaa kulttuuriaan. 
Musiikki ja ruoka yhdistävät kulttuuri-
taustaltaan erilaisia ihmisiä.”

Jennyn yhtye, ruotsalais-suomalainen 
Gjallarhorn on festivaalin pääesiintyjiä. 

Se yhdistelee Pohjoismaista kansanmu-
siikkia nykymusiikkiin ja kuuluu pohjois-
maisen musiikkiviennin kärkijoukkoon. 
Yhtyeen neljäs albumi Rimfaxe julkais-
tiin vuonna 2006 ja valittiin tammikuus-
sa 2007 BBC Music Magazinen kuukauden 
levyksi. SK

Gjallarhorn 
su 27.5. klo 13.30 Savanni-lavalla
Tuottaja: Greenpeace

Lupauksia voi tehdä Kepan ständillä 
Mahdollisuuksien tori-teltassa.

Jenny from Gjallarhorn 
promises to favour
Fair Trade products

KEPA arranges a commitment card 
campaign where everyone can make a 
personal commitment. Jenny Wilhelms 
from the world music group Gjallarhorn 
promises to favour Fair Trade products. 
At KEPA’s stand at World Village Festival 
everyone has the chance to make good 
promises. In this way individuals have the 
chance to affect huge global challenges 
such as poverty and global warming.

The Swedish-Finnish band Gjallarhorn is 
one of the main performers at the festival. 
The group combines Nordic folklore with 
modern music and is today part of the very 
best of international Nordic music export. 
Their fourth album Rimfaxe was published 
in 2006 and was chosen as the album of 
the month by BBC Music Magazine in Jan-
uary 2007. SK

Gjallarhorn Sun the 27th of May 
at 1.30pm on Savannah stage 
Producer: Greenpeace

Maailmanparannus 
ei vaadi ihmetekoja

Massaglobbaustapahtumassa ihmiset eri 
puolilta Suomea tulevat kertomaan kan-
sanedustajille, mitä heidän pitäisi tehdä 
paremman maailman puolesta. Rovanie-
meläinen Anu Hautalampi on mukana, 
koska hän haluaa vaikuttaa.

Kun äänestäminen ei riitä

Eduskuntavaalien jälkeen velvollisuuten-
sa suorittanut äänestäjä voi huokaista 
helpotuksesta ja unohtaa politiikan kie-
murat taas neljäksi vuodeksi. Kaikille ei 
pelkkä äänestäminen kuitenkaan riitä. 

”Aktiivinen toimiminen on näkyvä 
ja tehokas tapa saada muutosta aikaan. 
Se tuntuu myös vaikuttavammalta kuin 
anonyymi äänestäminen siinä toivossa, 
että oman ehdokkaan ääni ylipäätään 
saisi kuuluvuutta”, Anu Hautalampi poh-
tii.

Anu liittyi Kepan koordinoimaan glob-
bariverkostoon noin vuosi sitten. Glob-
baaminen on globaalia lobbaamista eli 
vaikuttamista maailmanlaajuisiin kysy-
myksiin. Tavallisten kansalaisten ja jär-
jestöjen maanlaajuinen verkosto haluaa 
nostaa kehityskysymykset yhteiskun-
nalliseen keskusteluun, jotta Suomi toi-
misi aktiivisemmin globaalin köyhyyden 
poistamiseksi.

Yhteistyössä on voimaa

Anu listaa yhdessä tekemisen tärkeäksi 
syyksi olla mukana globbarien toimin-
nassa. ”Yhdessä saamme aikaan konk-
reettisia saavutuksia sen sijaan että tur-
hautuisi yksin kotona siihen, että monis-
sa asioissa on parantamisen varaa, mutta 
mitään ei tapahdu.”

Globbariverkoston kevään toiminta 
huipentuu massaglobbaukseen 25. tou-
kokuuta. Päivän aikana ihmiset ympäri 
Suomen tulevat Eduskuntatalolle Helsin-
kiin tapaamaan oman vaalipiirinsä kan-
sanedustajia.                                              

”Kansanedustajat ovat vain ihmisiä, 
eivät hekään voi tietää kaikkea. Siksi on 
tärkeää mennä keskustelemaan heidän 
kanssaan ja tarjota heille uusia näkökul-
mia”, Anu toteaa.

Tapahtuma ei jää vain yhden päivän 
tempaukseksi, vaan globbariverkosto 
seuraa kansanedustajien antamien lu-
pausten toteutumista vaalikauden kulu-
essa. SA

 
Globbarien tietoiskut 
la 26.5. klo 15.20 ja 18.35 
su 27.5. klo 15.00 ja 16.45
Taiga-lavalla

Globbarien politiikkavisa

Tämän leikkimielisen visailun avulla 
voit kartoittaa, onko sinusta globbariksi.

1. Minkä valtion parlamentissa 

on eniten naisia?

A) Suomen   B) Ruotsin   C) Ruandan 

2. Kuka oli ulkoministeriön 

historian toinen, vuonna 1965 

valittu kehitysapuvirkamies?

A) Jaakko Iloniemi
B) Martti Ahtisaari
C) Erkki Tuomioja 

3. Mikä on eduskunnan 

puhelinnumero?

A) 1221    B) 4321    C) 16001

4. Mikä puolue teki puoluekokoukses-

saan kesäkuussa 2006 neljä kehitys-

apuun liittyvää aloitetta?

A) Kokoomus    B) SDP    C) Vihreät

5. Kenen presidenttikaudella linjattiin 

kehitysyhteistyön 0,7-tavoite ensimmäi-

sen kerran ja puhuttiin YK:ssa 

jopa määrärahojen lisäämisestä 40 

prosentilla vuosittain?

A) Mauno Koiviston
B) Urho Kekkosen
C) Tarja Halosen

6. Millä kansalaisjärjestöt muistuttivat 

kansanedustajia 0,7 prosentin 

kehitysapulupauksesta keväällä 2005?

A) Kammalla, 
josta puuttui seitsemän piikkiä 
B) Tiikerikakulla, 
josta puuttui 0,7 prosentin pala
C) Reilun kaupan maitokahvilla, 
jossa ei ollut maitoa

7. Mihin eduskunnan uuden 

lisärakennuksen liikanimi 

”pikkuparlamentti” viittaa?

A) Liian pieniin tiloihin
B) Paikalla aikaisemmin olleeseen 
ravintolaan, jossa oli hyvä bongata 
kansanedustajia
C) Siihen, että ensimmäisen kauden 
edustajat joutuvat lisärakennukseen

8. Mitä joulupukiksi naamioitunut 

Kepan toiminnanjohtaja luovutti vt. ul-

komaankauppa- ja kehitysministeri Mari 

Kiviniemelle joulukuussa 2005 ennen 

WTO:n kuudetta ministerikokousta?

A) Kierrätetyt sukkahousut
B) ”Monoa muovipusseille” 
-juuttikassin
C) Tyhjän lahjapaketin

9. Millaisen liikanimen 

kehitysyhteistyötä käsittelevä 

välikysymys sai perussuomalaisten 

puheenjohtajalta Timo Soinilta?

A) Leopardihattuisten 
diktaattoreiden shekkivihko
B) Kukkahattuoppositio ja kehitysapu
C) Propellipipojen kirjoitusharjoitus

10. Mistä Tanskan oikeistopopulistinen 

ja muukalaisvastainen Dansk Folkeparti 

äänesti parlamentin kehitysyhteistyö-

määrärahoja käsittelevässä istunnossa 

alkuvuonna 2006?

A) Määrärahojen nostamisen puolesta
B) Määrärahojen ennallaan 
säilyttämisen puolesta
C) Määrärahojen laskemisen puolesta

Oikeat vastaukset: 1C, 2B, 3B, 4A, 5B, 6B, 
7B, 8C, 9B ja 10A. Tarkemmat vastaukset 
perusteluineen ovat globbarien verk-
kosivuilla osoitteessa www.globbarit.
fi. Verkosta saat myös sanallisen arvion 
tietotasostasi. PN

Oikeudenmukaisemman maailman puolesta

Gjallarhornin Jenny lupaa 
suosia reiluja tuotteita

Christian Yakow
lef
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Mi Casitan 
Paella Valenciana 

1/2 dl oliiviöljyä
1 broileri
(1 tl suolaa)
1 iso sipuli
5 valkosipulin kynttä (tai enemmän)
3 tomaattia
1 punainen paprika
1/4 tl sahramia
2 1⁄2 dl riisiä
noin 6 dl vettä
1 lihaliemikuutio
1/4 tl mustapippuria
100 g herneitä

+ Mereneläviä, esim. katkarapuja, 
simpukoita, mustekalaa. 
Jos käytät säilykkeitä lisää myös liemi.
+ Koristeeksi kokonaisia katkarapuja ja 
sitruunalohkoja.

1. Kuumenna öljy paistinpannussa, lisää 
paloiteltu broileri, ruskista kevyesti ja 
mausta suolalla.

2. Lisää hienonnettu sipuli, ohuiksi 
siivuiksi leikatut valkosipulin kyn-
net, kuorittu, paloiteltu tomaatti ja 
paloiteltu paprika. Kääntele aineksia 
pannussa, kunnes kasvikset pehmene-
vät. Anna hautua ainakin puoli tuntia.

3. Laita toiselle pannulle öljyä ja lisää 
siihen riisit. Kuullota hieman ja lisää 
lihalientä sitä mukaa kuin riisit sitä 

tarvitsevat kypsyäkseen. Laita sahra-
mi pieneen määrään kuumaa vettä 
ja lisää riisin joukkoon, mausta myös 
pippurilla.

4. Yhdistä riisi kasvisten joukkoon.  
Riisistä ei tule liian pehmeää,  
jos olet kuullottanut sen aluksi.  
Anna ruuan hautua edelleen,  
lisää tarvittaessa lientä.

5. Kun ruoka on mielestäsi hyvin  
kypsynyttä, lisää herneet ja  
merenelävät. Paella on valmista, kun 
herneet ja merenelävät ovat kuumia.

6. Tarjoile laakeasta vuoasta tai pael-
lapannusta, koristele katkaravuin 
ja sitruunaviipalein. Lisää lautasen 
reunalle vielä patonkiviipale.

Afaesin afrikkalainen 
ruokabanaani

1. Poista banaanista päät.
2. Halkaise banaani pituussuunnassa.
3. Puhdista banaani veitsellä.
4. Viipaloi banaani viipaleiksi 
 leikkaamalla hieman viistosti. Ripot-

tele suolaa.
5. Ruskista viipaleet öljyssä 
 molemmin puolin. Älä käytä liian 

kuumaa levyä, viipaleet palavat hel-
posti.

Reseptejä maailman makuihin

Tänä vuonna Maailma kylässä -festivaa-
lilla on yli neljäkymmentä ruokamyyjää. 
Myyntipisteissä voi haistella ja maistella 
vaikkapa kurdilaisia leivonnaisia, kanaa 
gambialaisittain tai tofua ja kasvispullia 
á la Vietnam.

Festivaali suosii reilusti ja luonnonmu-
kaisesti tuotettuja raaka-aineita. Kaisa-
niemen kentältä, Savanni- ja Monsuuni-
lavojen läheisyydestä, löytyvät festivaa-
lin ravintola ja terassi. Näiden lisäksi 
Mahdollisuuksien tori -teltassa on Reilun 
kaupan kahvila. Myös Reilun kaupan yri-
tykset ovat mukana tapahtumassa omal-
la teltallaan, jossa voi maistella erilaisia 
herkkuja.

Afaesin thaimaalaiset 
kevätrullat ja kastike

2 porkkanaa
100 g retiisejä
1/2 kesäkurpitsa
1 rkl öljyä
1 rkl makeaa chilikastiketta
tuoretta korianteria
130 g kevätrullakäärettä

1. Kuori ja suikaloi porkkanat.
2. Viipaloi retiisit ja   

suikaloi kesäkurpitsa.
3. Paista kasvikset pikaisesti napakan 

pehmeiksi wok-pannussa.
4. Mausta kasvikset chilikastikkeella ja 

korianterilla.
5. Kasta kevätrullakääre lämpimään 

veteen 30 sekunniksi.
6. Levitä pehmennyt kääre työlaudalle, 

levitä sille täytettä ja kääri napakaksi 
pötköksi. 

7. Tarjoa rullien kanssa kastiketta 
 (ohje alla).

Kastike neljälle

250 g tofua kuutioina
1/2 kurkkua siivuina
1/2 ananasta paloina
3 rkl maapähkinäöljyä
1 suuri sipuli siivuina
3 valkosipulin kynttä murskattuna
1 viherpippuri paloina
1 tl Sweet & Sour Mixiä
1–2 tomaattia neljään osaan leikattuna
2 dl vettä

1. Kuumenna öljy pannussa ja ruskista 
sekoittaen sipuli, valkosipuli, pippuri 
ja tofu. 

2. Lisää ananas, kurkku ja tomaatit. 
Sekoita hyvin ja keitä 2 minuuttia. 

3. Sekoita mausteaineet 2 dl:n vettä, kaa-
da pannuun ja anna kiehua hiljalleen 
5–6 minuuttia. 

4. Tarjoa kevätrullien ja riisin kera.

Gorkhan 
nepalilainen palak paneer 

250g tuorejuustoa 
1/2 dl pinaattia 
1 sipuli 
1 tl kuminaa 
1 tl korianteria 
1/2 tl garam masalaa 
suolaa maun mukaan 
1/2 rkl öljyä tai voita 
1 rkl kermaa 

1. Keitä pinaatti ja silppua sipulit. 
2. Kuullota sipulit öljyssä ja 
 lisää mausteet. 
3. Kuumenna mausteita hetki ja 
 lisää tuorejuuston palaset. 
4. Ruskista juustot kevyesti. 
5. Sekoita keitetty pinaatti juuston 

sekaan, paista miedolla lämmöllä 2–3 
minuuttia. 

6. Tarjoa keitetyn riisin ja 
 salaatin kera. 

Krishna-liikkeen 
Luomu-halva
   
150 g voita 
3 dl luomu-mannasuurimoita 
3 dl raakaruokosokeria 
6 dl vettä 
3 dl mansikoita tai muita marjoja 

1. Kiehauta vesi, sokeri ja marjat. 
2. Sulata voi kattilassa ja 
 lisää mannasuurimot. 
3. Keitä puulastalla sekoitellen, 
 kunnes manna muuttuu vaaleanrus-

keaksi ja hiekkamaiseksi.
4. Lisää joukkoon 
 marja-sokeri-vesiseos.
5. Varo seoksen kuohahtamista. 
 Varaa kansi lähettyville! 
6. Anna kuplia hetken, 
 sekoittele, jottei pala pohjaan. 
7. Tarjoile lämpimänä. 

Variaatio: Käytä mansikoiden sijaan ba-
naania, persikoita, pähkinöitä + rusinoita 
tai carobia ja mausta appelsiininkuorella, 
kardemummalla tai sahramilla.

NuevoMundo´s 
Vegan Mocha Squares 

1. Mix well together:

8 dl wheat flour
6 dl sugar
4 tsp baking powder
2 1/2 to 3 tbsp vanilla sugar
1 dl organic cocoa
2 1/2 tbsp Africafe instant coffee

2. Add the following fluids and 
 mix the dough until it is smooth

200 g melted lactose-free 
vegetable margarine
2 dl water
2 dl soy milk or soy cream (or water)
2 dl cooked or 
uncooked carrots, grated

3. Spread the dough on a large baking 
tray covered with wax paper and bake 
in 175 degrees for approx. 35 minutes.

4. Prepare the icing while the base is in 
oven. Mix well together:

2 dl icing sugar
2 tsp Africafe instant coffee
3 tbsp organic cocoa
approx. 2 tbsp water
1 tsp cooking oil

5. Spread the icing on the hot base. 
 Let it cool and cut into squares.

This year World Village Festival will host 
over forty food vendors. At the stalls you 
can treat yourself to Kurdish pastries, 
Gambian chicken, or tofu and veggie balls 
à la Vietnam, to name a few.

The festival promotes the use of fair and 
organic raw materials. The restaurant and 
terrace of the festival can be found on the 
Kaisaniemi field, near the Savannah and 
Monsoon Stages. In addition, there is a 
Fair Trade Café in the Market of Possibili-
ties. Also Fair Trade companies will par-
ticipate in the festival with their own tent, 
where you can taste various delicacies.

M
ikko Toivonen
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Las Ramblas

Las Ramblas -katutaidealueella kuullaan 
kaiken maailman musiikkia ja nähdään 
jännittäviä pelejä koko festivaalin ajan. 
Esiintymässä ovat ainakin il Murran, Bogo-
lo Street Band ja tsetseenikuoro Zhovkhar. 
Katumuusikot ja capoeristat esittelevät 
alueella taitojaan ja soittimiaan. Katusäh-
ly ja katukoris puolestaan houkuttelevat 
urheilemaan leikkimielellä.  

Las Ramblasilla nähdään ja kuullaan 
sekä eksoottisia että arkipäiväisiä soit-
timia, kuten birimbauta, recorecoa, käsi-
en taputusta, pandeiroa, bongo-rumpuja, 
kitaraa, atabaqueta, agogôa, kattiloita, 
luuttua, trumpettia ja marakasseja. NK

Fair Play with 
Fair Trade Footballs

Football is the world’s favourite sport and 
an endless source of fun for millions of 
people. Three Finnish NGOs – Football As-
sociation of Finland, Pro Fair Trade Finland 
(Repu) and Trade Union Solidarity Centre of 
Finland (SASK) – share this enthusiasm for 
the sport but are concerned about the con-
ditions in which footballs and other kinds 
of sports equipment are produced. Thanks 
to consumer inquiries, businesses are in-
creasingly interested in improving working 
conditions in their factories. However, the 
sourcing chains tend to be very long and 

it can be challenging to monitor the chain 
from top to bottom.

Join the Tournament in 
Kaisaniemi Park

At the festival area, fair play is put into ac-
tion by a football tournament. The Fair Play, 
Equal Rules -campaign welcomes teams 
from NGOs or workplaces to participate 
in the tournament. Matches will be played 
from 12pm to 6pm on Saturday and from 
12pm to 4pm on Sunday, the games last for 
15 minutes and four team members are re-
quired. Junior teams are especially encour-
aged to join in on Sunday. The official foot-
balls are Fair Trade labeled. They are pro-
duced in Pakistan, like almost 80 per cent 
of all sports balls in the world.

Registration has started on the 1st of 
March at mira.muikku@repu.fi. It is possi-
ble to enter the tournament during the fes-
tival if the schedule allows. The campaign 
will challenge some teams, including the 
Finnish parliament sports club and repre-
sentatives of sports gear importers to join 
the tournament. AB

Aurora Karamzin 
vierailee Maailma kylässä 
-festivaalilla 

Tänä vuonna 140 vuotta täyttävän Helsin-
gin Diakonissalaitoksen perustaja evers-

Kaiken maailman ohjelmaa

Lotte Estm
an-W

ennström

Zarkus Poussa
Zarkus Poussa soittaa sielukkaita 
laulujaan rytmikkäässä 
unplugged-hengessä. 

La 26.5. klo 13.45–14.05 
Monsuuni-lava
Tuottaja: YK-liitto

tinna Aurora Karamzin vierailee Maailma 
kylässä -festivaalilla lauantaina 26.5. kello 
14.00. Karamzin saapuu festivaalille ko-
measti hevosvaljakolla Kaisaniemen ran-
taa pitkin. 

Karamzinia näyttelee Eeva-Maija 
Haukinen, joka esiintyy samassa roolis-
sa loppuvuonna valmistuvassa näytel-
mässä Yön halki saapukaa. Diakonis-
salaitoksen tilaaman näytelmän on 
kirjoittanut Tytti Issakainen ja sen ohjaa 
Markku Arokanto. Musiikista vastaa Pet-
ri Laaksonen.

Tarunhohtoinen vaikuttaja

Aurora Karamzin eli tarunhohtoisen elä-
män; nuorena hän toimi muun muassa 

Venäjän keisarinna Aleksandra Fjodorov-
nan hovineitinä. Jäätyään toisen kerran 
leskeksi 46-vuotiaana Karamzin alkoi 
suunnata aikaansa ja omaisuuttaan entis-
tä enemmän hyväntekeväisyyteen. 

Karamzin oli näkyvä yhteiskunnalli-
nen vaikuttaja, joka tuki lahjoituksin 
monia yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä 
niin Suomessa kuin Venäjällä. Monet 
nykyisistä sosiaali- ja terveyspalveluis-
tamme ovat saaneet alkunsa Karamzi-
nin hyväntekeväisyystyöstä. Tunnetuin 
esimerkki lienee Helsingin Diakonissa-
laitos. MN
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21:00-03:00
Nosturi, Telakkakatu 8, Helsinki

La Sarita (Peru)

Dirty Babylon Breaker (France)

(A Babylon Circus Experience) 

Pohjannaula 

Dj Svengali

Tickets: 8 EUR Tiketti | 6 EUR 
Village Shop at the festival area

21:00-03:00
Kulttuuriareena Gloria, 
Pieni Roobertinkatu 12, Helsinki

Asa live 

Paleface with Zaq Coldly & 

Dj Mobster (Finland-USA)

Dj Soma

Tickets:  5 EUR Tiketti | 
Village Shop at the festival area

One big circus –
Dirty Babylon Breaker 
(A Babylon Circus Experience) 

The French group Dirty Babylon Breaker 
(A Babylon Circus Experience) combines 
hiphop, rock and reggae with a twist of 
punk attitude. 

The band is a side project for Babylon 
Circus who was first supposed to play at 
World Village Festival. Unfortunately the 
singer got seriously ill just before the festi-
val and the band decided to bring the cir-
cus to Finland with a bit different setup.

The bilingual vocals have a strong ideo-
logical message. The group wants to em-
phasise positive attitude and the fact that 
one man’s decisions may have a strong ef-
fect on the world. 

However, clichés are skilfully avoided 
by a naive touch and a good sense of hu-
mour on stage. The performances are 
overwhelming and the atmosphere is re-
laxed both on and off stage and among 
the dancing audience. NK

Dirty Babylon Breaker 
(A Babylon Circus Experience) 
Sat the 26th of May at 5pm 
at the Savannah stage and 
in the World Village Club at Nosturi
Producer: Metro-lehti

Festivaaliklubit  |  Festival Clubs

Rytmit elämään festivaaliklubeilla
Maailma kylässä -festivaalin tunnelma 
jatkuu molempina päivinä iltaklubilla. 
Lauantain ska- ja rock-vaikutteisella klu-
billa Nosturissa nähdään festivaalilla 
esiintyneet La Sarita ja Dirty Babylon Brea-
ker ( A Babylon Circus Experience) täydessä 
vauhdissa. 

La Saritan teatraalinen spektaakkeli ja 
Dirty Babylon Breakerin täyspitkä show 
saavat parhaat puitteet illan hämärty-
essä klubin intensiiviseksi tunnelmaksi. 
Uutta voimaa iltaan tuo kotimainen folk-
punk-ska-energinen Pohjannaula. Neljä 
levyä julkaissut häpeämättömän hyvän-
tuulinen bändi on hakenut vaikutteita 
Flogging Mollysta, Mano Negrasta ja Sielun 
Veljistä.

Sunnuntain päätösklubilla Gloriassa 
kuullaan kotimaisen hiphopin kärkikas-
tia. Lavalle nousee yhteiskuntakriittisis-
tä riimeistään tunnettu Asa vaikuttavan 
live-kokoonpanon kanssa. Bändissä soit-
taa muusikoita muun muassa Redramas-
ta, Soul Captain Bandista, Tasottavista ja 
Giant Robotista. Odotettavissa onkin ta-
vanomaista reggae-painotteisempi keik-
ka Asalta.

Toinen päätösklubin livesetti kuullaan 
hiphop-artisti Palefacelta, joka esiintyy 
yhdessä amerikkalaisen freestylen mes-
tarin Zaq Coldlyn ja Dj Mobsterin kans-
sa. Luvassa on tiukkaa riimiä ja hyvää 
biittiä, jonka avulla on helppo fiilistellä 
kesäkauden avannutta festivaalia ja ren-
toutua mitä parhaimmalla tavalla. NK

Yhtä suurta sirkusta –
Dirty Babylon Breaker 
(A Babylon Circus Experience) 

Ranskalainen Dirty Babylon Breaker (A 
Babylon Circus Experience) yhdistelee 
hiphoppia, rockia ja reggaeta punk-asen-
netta unohtamatta. Yhtye on aiemmin 
festivaaliesiintyjäksi ilmoitetun Babylon 
Circusin vuosi sitten perustettu sivupro-
jekti. Yli kymmenen vuotta eri puolilla 
maailmaa soittaneen emobändin laulaja 
sairastui vakavasti juuri Maailma kyläs-
sä -festivaalia ennen, joten ranskalaista 
sirkusta nähdään ensimmäistä kertaa 
Suomessa hieman rockimmalla ja hipho-
pimmalla kokoonpanolla. 

Kymmenhenkisen bändin englannin- 
ja ranskankielisissä sanoituksissa on 
vahva ideologinen sanoma. Yhtye haluaa 
korostaa erityisesti positiivista asennetta 
ja yhden ihmisen vaikutusta maailman 
tapahtumiin. Kliseisiin kompastumista 
ehkäistään naiivilla ja humoristisella ot-
teella. Tämä näkyy erityisesti bändin val-
loittavilla keikoilla ja rennossa meinin-
gissä sekä lavalla että tanssivan yleisön 
joukossa. NK

Dirty Babylon Breaker 
(A Babylon Circus Experience) la 26.5. 
klo 17.00 Savanni-lavalla ja illalla 
Maailma kylässä -klubilla Nosturissa
Tuottaja: Metro-lehti

JiF
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YHTEISTYÖSSÄ MUKANA • Sokos Hotellit pääkaupunkiseudulla: Sokos Hotel Tapiola Garden, Espoo, Sokos Hotel Helsinki, Sokos Hotel 
Pasila, Sokos Hotel Presidentti, Sokos Hotel Torni ja Sokos Hotel Vaakuna, Helsinki, Sokos Hotel Vantaa, Vantaa. Tiedustelut ja varaukset: 
Sokos Hotels Myyntipalvelu, puh. 020 1234 600, ma–pe klo 8–20. Ravintolamyynti, puh. 020 1234 800, ma–pe klo 8–18. www.sokoshotels.fi
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