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Maailma kylässä
• Yksi Suomen suurimmista festivaaleista ja suurin ilmaisfestivaali (Festivaalitutkimus 2018).

• Kymmeniä tuhansia kävijöitä 

• Ilmainen kaksipäiväinen koko perheen tapahtuma

• 27.–28.5.2023 Helsingin Suvilahden tapahtuma-alueella

• Järjestetty vuodesta 1995 alkaen

• Näytteilleasettajina noin 300 järjestöä, viranomaista,
oppilaitoksia ja yrityksiä, katuruokakeittiöitä ja basaarimyyjiä

• Kymmeniä ohjelmanumeroita puheohjelmasta musiikkiin,
lastenohjelmaan, työpajoihin ja elokuviin. 

• Finland Festivalsin jäsen

• Festivaalin järjestää Fingo



Maailma kylässä
• On globaali keskusteluareena.  

• Nostaa esiin globaaleja ongelmia ja etsii niihin ratkaisuja.  

• Kokoaa yhteen ihmiset siksi, että maailmaa voi muuttaa vain yhdessä.

• Kasvattaa ihmisten tietoisuutta ja antaa heille keinoja toimia asioiden 
edistämiseksi.  

• On iloinen koko perheen tapahtuma sekä innovatiivinen ja monipuolinen 
kansainvälinen ilmaisfestivaali.



Ajatuksia herättävä areena
• Keskustelutapahtuma, joka nostaa esiin globaaleja haasteita ja 

kestävän kehityksen teemoja, lisää tietoisuutta ja antaa keinoja 
vaikuttamiseen.

• Yli puolet kävijöistä kertoo saaneensa tapahtumasta tietoa, 
joka on vaikuttanut toimintaan.

• Yleisö haluaa ymmärtää paremmin globaaleja kysymyksiä ja on 
kiinnostunut eri toimijoiden työstä ja niiden vaikutuksista.

• Ohjelma toteutetaan yhdessä kymmenien 
kansalaistoimijoiden, yritysten ja viranomaisten kanssa.

• Pääyhteistyökumppaneina mm. ulkoministeriö ja Euroopan 
unioni. 



Festivaaliyleisö
• Kävijöistä 55 % helsinkiläisiä + muu pk-seutu 20 %

• Noin 20 % ensikertalaisia, 50 % käynyt festivaalilla vähintään 5 kertaa

• Ajankohtaiset puheenvuorot, huippuluokan maailmanmusiikki, 
herkullinen ruoka, näytteilleasettajien ständit sekä ainutlaatuinen 
kansainvälinen festarifiilis tuovat kävijät tapahtumaan vuodesta toiseen.

• Naisia noin 70 %

• 25-34v 24%, 35-44v 26%, 45-54v 23%

• Kävijä- ja näytteilleasettajatutkimuksia.

https://www.maailmakylassa.fi/kavija-ja-naytteilleasettajatutkimukset/


• Fingo on suomalaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestö ja globaalin 
kehityksen asiantuntija

• Innostaa ja aktivoi suomalaisia toimimaan oikeudenmukaisemman maailman 
puolesta lisäämällä kansalaisten ymmärrystä globaaleista kysymyksistä

• kestävä kehitys ja talous

• ilmasto-oikeudenmukaisuus ja luonnon monimuotoisuus

• tasa-arvo ja ihmisoikeudet

• kansalaisyhteiskunnan kehittäminen

Festivaalin järjestäjä Fingo



Ohjelma 2023
• Musiikkilavan konsertit

• Puhelavan keynote-puheenvuorot, keskustelut, haastattelut sekä 
elokuvanäytöksiä

• Näyttelyitä, installaatioita, työpajoja

• Katutaidealue

• Lastenalue ja -ohjelmaa

• Ohjelmaa näytteilleasettajien osastoilla



Teema 2023: Muutosvoima!
 Yksin on vaikeaa muuttaa maailmaa, mutta yhdessä voimme sen tehdä. Yhdessä 

olemme muutosvoima!

 Eriarvoistuminen ja epäoikeudenmukaisuus ovat nousussa. Ihmisoikeuksia loukataan 

ja vapaan kansalaisyhteiskunnan toimintaa rajoitetaan. Ilmastonmuutos haastaa 

ihmiskuntaa päivä päivältä enemmän. Meitä kaikkia tarvitaan kääntämään maapallon 

kurssia − rakentamaan tulevaisuutta sellaiseksi, joksi haluamme sen tehdä. Uskomme, 

että pystymme siihen, mutta vain toimimalla yhdessä.

 Maailma kylässä -festivaali kokoaa yhteen maapallon tulevaisuudesta kiinnostuneet 

yksilöt ja yhteisöt ratkaisujen ja tekojen äärelle toukokuussa 2023. Tule mukaan 

muuttamaan maailmaa ja synnyttämään yhteistä muutosvoimaa!





Yhteistyömahdollisuuksia
Erilaiset näytteilleasettajapaikat

• Isot telttapaikat

• Pienet telttapaikat ja Mahdollisuuksien torin pöytäpaikat

• Ruoka- ja basaarimyyntipaikat 

• Early Bird -alennus 22.12. mennessä ilmoittautuville

Mainostusmahdollisuudet 

• Festivaalilehti

• Festivaalialueen screenit

• 40 % alennukset näytteilleasettajille ja ohjelmakumppaneille

Ohjelmayhteistyö

• Asiaohjelmaa (puheet, elokuvat) voi ehdottaa 28.11. asti

• Kulttuuriohjelmaa voi ehdottaa 15.1. asti

Pääyhteistyö- tai sisältökumppanuudet

• Laajaa yhteistyötä ja monenlaisia räätälöitäviä mahdollisuuksia



Isot telttapaikat
• 6x6 tai 6x9 tai 6x12m paikkoja omalle teltalle (koko voidaan räätälöidä toiveiden mukaan)

• Isolla paikalla voi olla useampi taho mukana, mm jäsenjärjestöjä tai muita saman alan 
toimijoita (sovitaan aina tapauskohtaisesti)

• Isot näytteilleasettajat pääsevät nimellä festivaalialueen karttaan

• Isot näytteilleasettajat saavat logonäkyvyyden festivaalin verkkosivujen etusivulla

• Isolla paikalla voi järjestää ohjelmaa (ei äänentoistoa tai lavaa) -> nostetaan festivaalin 
osasto-ohjelmaan verkkosivuille ja viestintään

• Saa pääsyn festivaalin Magito-verkostoitumistilaan



Pienet paikat
• Pienet telttapaikat ja Mahdollisuuksien torin pöytäpaikat

• Telttapaikka omalla teltalla esim. 3x3m, 3x6m tai 4x4m

• 2x2m pöytäpaikkoja on tarjolla Mahdollisuuksien torilla, joka sijaitsee 
sisätilassa Kattilahallissa 

• Pienille paikoille saa osallistua vain yksi näytteilleasettaja per paikka. 

• Pienet paikat vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostilla viimeistään 
31.3.2023. 

• Fingon jäsenjärjestöt ovat etusijalla Mahdollisuuksien torille, 
mikäli kysyntä ylittää tarjonnan.



Myyntipaikat
• Ruokamyyntipaikkoja on tarjolla 4x4 metrin (16m²) telttapaikkoja sekä 

paikkoja ruokarekoille

• Basaarimyyntipaikat 2x2m, 3x3m ja 4x4m on tarkoitettu mm. 
käsityömyyjille ja designtuotteiden myyntiin

• Myyntipaikat vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostilla viimeistään 
31.3.2023. 

• Vain ruokamyyntipaikalla saa valmistaa ja myydä ruokaa 



Mainostusmahdollisuudet
▪ Maailma kylässä -festivaalilehti julkaistaan toukokuussa laajalla, noin 100 000 

kappaleen jakelulla. Festivaalilehti on 16–20 sivuinen tabloidkokoinen

(280x400mm) julkaisu, josta voi varata edullista ilmoitustilaa. Festivaalin 

kumppaneille ja näytteilleasettajille alennukset ilmoitustilasta. Lehden 

mediakortti julkaistaan marraskuussa 2022.

▪ Festivaalialueen screeneille voi varata videomainostilaa (mainos voi olla myös still-

kuva). Festivaalin kumppaneille ja näytteilleasettajille alennukset 

mainostilasta. Screenin mediakortti julkaistaan marraskuussa 2022.



Ohjelmayhteistyö
• Haemme järjestöjä, kansalaistoimijoita ja muita kumppaneita 

toteuttamaan teemaan liittyvää ohjelmaa: keskusteluita, puheita, 
elokuvia, näyttelyitä, työpajoja ja lastenohjelmaa. 

• Haemme erityisesti teemaan linkittyviä rohkeita ehdotuksia, jotka 
innostavat yleisöä toimintaan reilumman maailman puolesta.

• Puheohjelmaa ja elokuvia voi ehdottaa 28.11.2022 asti.

• Kulttuuriohjelmaa voi ehdottaa 15.1.2023 asti.

• Ohjelmayhteistyön osalta voidaan sopia myös erityisestä
sisältökumppanuudesta (katso seuraava sivu).



Sisältökumppanuus
 Sisältöyhteistyökumppanina olet mukana tarjoamassa ainutlaatuisia kokemuksia 

ja viihtyvyyttä festivaalin osallistujille. 

 Kumppanuus voi olla jonkin alueen brändäystä oman ilmeen mukaiseksi 
esimerkiksi lastenalue, Yläpuutarha, Takapiha, Katutaidealue tai esimerkiksi 
päälavan läheisyyteen rakennettava lounge-alue. 

 Kumppanuus voi olla myös ohjelman tai taidenäyttelyn tuotantoa, 
artistikumppanuutta tai uuden tuotteen maistatusta ja esittelyä.

 Sisältökumppanuus voi olla myös erityinen näkyvyys festivaalialueella.

 Sisältökumppanina olet mukana festivaalin viestinnässä ja saat näkyvyyttä 
festivaalialueella, festivaalilehdessä ja verkkosivulla.



Pääyhteistyökumppanuus
• Festivaalin pääyhteistyökumppanina olet esillä Suomen suurimmassa 

kestävän kehityksen tapahtumassa, vahvasti mukana festivaalin 
mahdollistajana ja teeman mukaisten ratkaisujen esille tuomisessa.

• Pääyhteistyökumppanuus (4–6 kumppania) mahdollistaa laajat 
sisällölliset yhteistyömuodot ja pääyhteistyökumppanin kanssa 
toteutetaan molempia hyödyttäviä kokonaisuuksia.

• Pääyhteistyökumppani saa vastikkeena panostuksestaan erityispaikan 
omalle osastolleen, laajan näkyvyyden festivaalialueella sekä 
festivaalin viestinnässä ja markkinoinnissa, oman asiaohjelman ja 
muita ohjelmayhteistyömahdollisuuksia sekä monia eksklusiivisia 
etuja. 



Magito-verkostoitumistila
• Magito on uusi kohtaamispaikka keskellä festivaalia.

• Paikka tapaamisille, kahveille ja rentoutumiselle festivaalin aikana. 

• Verkostoitumaan pääsevät 

• festivaalilla mukana olevat Fingon jäsenjärjestöjen edustajat

• pääyhteistyö-, ohjelma- ja sisältökumppanit

• isojen telttapaikkojen näytteilleasettajat 

• esiintyjät

• kutsuvieraat



Festari somessa
 Aftermovie 2022 festivaalilta https://www.youtube.com/watch?v=602RCvtGJLM

 Kuvia 2022 festivaalilta https://www.flickr.com/photos/kepa-
ry/albums/72177720299260120

 https://www.instagram.com/maailmakylassa/

 https://www.facebook.com/maailmakylassa/

 https://twitter.com/maailmakylassa

https://www.youtube.com/watch?v=602RCvtGJLM
https://www.flickr.com/photos/kepa-ry/albums/72177720299260120
https://www.instagram.com/maailmakylassa/
https://www.facebook.com/maailmakylassa/
https://twitter.com/maailmakylassa


Tervetuloa mukaan! 
Mietitään teille paras yhteistyön muoto ja tapa olla mukana tekemässä 
kestävää tulevaisuutta meidän kanssamme!

Yhteistyökumppanit: Marjo Martin, marjo.martin@fingo.fi, +358 50 317 6694

Ohjelma: Johanna Eurakoski, johanna.eurakoski@fingo.fi, +358 50 317 6696

Näytteilleasettajat ja alue: Maria Hopponen, maria.hopponen@fingo.fi, +358 50 317 6742

Viestintä: Nelli Korpi, nelli.korpi@fingo.fi, +358 50 317 6698

maailmakylassa.fi

https://www.maailmakylassa.fi/



