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Opening session 
On SATURDAY 26TH APRiL
 10 –11.30, MAin HALL

The global responsibility  
of the EU

Minister for International Development,   
Pekka Haavisto

International guests
Moderator Teemu Matinpuro

Avajaistilaisuus
LAUAnTAinA 26. 4.  

kLO 10 –11.30, JUHLASALi
EU ja globaalivastuu
Kehitysministeri Pekka Haavisto

Kansainväliset vieraat
Teemaan johdattelee  

Teemu Matinpuro 

S Ö n D A G S U n D AY

12 – 13.30 14 – 15.30 16– 17.30
Juhlasali Kansainvälinen solidaarisuus  

Ja uudet liittolaiset
Keskustelemassa Viveca Hedengren (Kulttuuriyhdistys Agora),  
Chris Mathalako (Etelä-Afrikan kansallinen korkeakoulu), JP Väisänen 
(Spartacus-Säätiö) ja Arja Alho (Suomi-Etelä-Afrikka-seura).

SpartacuS-Säätiö ja Suomi-EtElä-afrikka-SEura

osallistava sosiaaliturva!
osallistujia kannustetaan kertomaan mielipiteitään osallistavasta  
sosiaaliturvasta. keskustelemassa ainakin outi-alanko kahiluoto,  
kimmo tiilikainen, pasi Holm ja lea karjalainen.

TVY rY JA DIAK

eurooppa – rauhaa vai rautaa raJalle?
onko Eurooppa aidosti rauhan asialla? miten Eu reagoi naapuri- 
alueidensa kriiseihin? keskustelemassa asiantuntijoita ja eurovaali-
ehdokkaita.

kEHyS, rauHanliitto ja SadankomitEa

auditorio,  
2. Krs.

euroopan mahdollisuus:  
sosiaalinen oiKeudenmuKaisuus  
Seminaarin avaa ulkoministeri Erkki Tuomioja. Mukana eurovaali- 
ehdokkaat li andersson (vas), outi alanko-kahiluoto (vihr) ja  
Thomas Wallgren (sd).

VapauS Valita toiSin ry ja ydin-lEHti

lisääKÖ vai poistaaKo eu KÖYhYYttä?
onko puhe sosiaalisesta Euroopasta vain sanahelinää? mitä pitäisi  
ajatella Eu:n Eurooppa 2020-strategian tavoitteista?  keskustelijoina 
eurovaaliehdokkaita.

Eapn-fin ja SoStE SuomEn SoSiaali- ja tErVEyS ry

miten globaalit finanssiKriisit  
estetään tulevaisuudessa?
Erkki liikanen: onko finanssikriisistä opittu? riittävätkö reformit? jou-
ko rautava: uhkaako finanssikriisi kiinassa ja mitä se merkitsisi muille 
maille? puheenjohtajana Heikki taimio

VapauS Valita toiSin ry ja ydin-lEHti

luoKKa 11 Kapitalismin sanaKirJa
Kapitalismin sanakirja –teoksen julkistamistilaisuus

into kuStannuS, tSl ja VaSEmmiStofoorumi 

YhteisKunnallisen KolmiJäsennYKsen viriKe
Erik kauffmann (Ba) kertoo yhteiskunnallisesta kolmijäsennyksestä 
vuorovaikutteisesti, kysellen yleisön havaintoja maailmasta.

yHtEiSkunnalliSEn kolmijäSEnnykSEn työryHmä

tasa-arvoinen avioliitto  
moniarvoisessa YhteisKunnassa 
Keskustelussa uskonnonvapaus ja kansalaisoikeudet, avioliiton  
tulkinta eri uskonnoissa sekä seksuaalisen monimuotoisuuden  
huomioiminen.

SuomEn kriStillinEn ylioppilaSliitto, armon ViHrEät  
ja EtElä-SuomEn VaSEmmiStonuorEt

luoKKa 12 ruma sota
miten suomalaiset sotilaat kestivät sodan kauheuksia? murtuneet mie-
let -teoksen kirjoittaja Ville Kivimäki Timo Korhosen haastateltavana.

kirkon yHtEiSkunnalliSEn työn työntEkijät ry,  
yHtEiSkunnallinEn työ /HSrky

muutostarinat – naisten ääni Kuuluviin
Miten naisten ääntä ja osallistumista voidaan vahvistaa muutos- 
tarinoiden avulla? tilaisuudessa kuullaan muutostarinoita ugandas-
ta ja Intiasta.

SolidaariSuuS, työVäEn SiViStySliitto ja dEmarinaiSEt

hYvinvointi ei sYnnY tYhJästä  
– investoinnit pohJoismaisessa mallissa 
Keskustelua aktiivisen investointipolitiikan merkityksestä  
hyvinvoinnin luomisessa.

SuomEn ammattiliittojEn kESkuSjärjEStö Sak, SuomEn SoSiali- 
dEmokraattinEn puoluE Sdp, kalEVi SorSa -Säätiö, työVäEn SiViStySliitto 

luoKKa 13 swiss basic income initiative  
– bacKground, present and future 
Swiss basic income activists Enno Schmidt and Aegidius Jung outline 
the background of proposal.

BiEn finland, HyVa, ViSio (pEruStuloVErkoSto BiEn finland,  
HyVa HyVinVointiValtion Vaalijat, ViSio ViHrEä ajatuSpaja)

hYvä elämä – buen vivir  
– hYvän elämän liiKettä luomassa
keskustelu latinalaisen amerikan alkuperäiskansoilta opitusta Buen 
Vivir -ajattelusta ratkaisuna ekologis-kulttuuriseen kriisiin. Pia Korho-
nen, olli-pekka Haavisto, Eija ranta,teppo Eskelinen, tuuli Hirvilammi.

ajatuSpaja VaSEmmiStofoorumi ry, SiEmEnpuu-Säätiö, SuomEn  
aEpf-toimikunta, ViHrEä ElämänSuojElun liitto ry ja maan yStäVät ry

hYvä elämä – buen vivir  
– hYvän elämän liiKettä luomassa
Keskustelussa uskonnonvapaus ja kansalaisoikeudet, avioliiton  
tulkinta eri uskonnoissa sekä seksuaalisen monimuotoisuuden  
huomioiminen.

ajatuSpaja VaSEmmiStofoorumi ry, SiEmEnpuu-Säätiö, SuomEn  
aEpf-toimikunta, ViHrEä ElämänSuojElun liitto ry ja maan yStäVät ry

luoKKa 21 verovälttelY Kuriin! -tYÖpaJa
Veroparatiisit, ja niiden laajamittainen käyttö myös suomalaisyrityk-
sissä, ovat nousseet laajan julkisen keskustelun aiheeksi. Työpajassa 
suunnitellaan toimintaideoita verokeinottelun lopettamiseksi.

attac, EEttiSEn kaupan puolESta ja kEpa

tasa-arvo Ja maKsuton Koulutus  
Tasa-arvoiseen ja maksuttomaan koulutukseen liittyvä seminaari

EtElä-SuomEn VaSEmmiStonuorEt ry, Sitoutumaton VaSEmmiSto  
ry ja HElSingin yHtEiSkunnalliSEn opiSto

paneeliKesKustelu merten muoviJäteongelmasta 
Maailman merissä on 3,5 miljoonaa tonnia muovijätettä, joka aiheuttaa 
vakavan uhan niin merieliöille, monille elinkeinoille kuin meidän ter-
veydellemmekin.

SuomEn yk-liitto ja SiiSti BiitSi -kampanja.

luoKKa 22 nuorten YmpäristÖfilosofiaKlubi                                         
tule keskustelemaan ympäristöfilosofisista aiheista! myös ei-niin-nuo-
ret ovat tervetulleita.

ViHrEä ElämänSuojElun liitto, pääkaupunkiSEudun 4H-yHdiStykSEt,  
luonto-liiton uudEnmaan piiri, maan yStäVät ja dilEmma

Yhteinen etu vai YhtiÖiden etu?                   
Yhteinen etu ja yhtiöiden etu asettuvat usein vastakkain. Miten tämä 
näkyy alkoholipolitiikassa? ketä meillä oikein holhotaan – kansalaisia 
vai alkoholielinkeinoa?

kännikapina ja raittiudEn yStäVät

afriKKa Ja suomi ilmastonmuutoKsen Kourissa  
mahdollisuudet vaikuttaa ilmastopolitiikkaan. globaalia perspektiiviä 
keskustelulle antavat Etelä-Afrikan kevään Climate reality -kokous ja 
Bonnin ipcc kokous maaliskuussa. pauli kari ja ahti tolvanen.

Suomi-afrikka yHdiStyStEn liitto ry ja climatE rEality projEct

luoKKa 33 energiaomavaraisuus uusiutuvilla suomessa 2050 
– onKo se tarpeen Ja mahdollista?  
onko työllistävä, ekologinen ja oikeudenmukainen energiakäänne 
Suomessa mahdollinen, sekä mikä sitä estää ja miten se voitaisiin  
tehdä? alustajana raimo lovio.

SuomEn luonnonSuojEluliitto (Sll) ja tEkniikka Elämää palVElEmaan (tEp)

KaivoKset suomessa  
Miten Suomen kaivosalaa edistetään, mitkä sen vaikutukset ovat ja 
ketkä siitä hyötyvät? under northern lights -dokumentin ja asiantunti-
joiden avulla kartoitetaan kaivosbuumin anatomiaa. mika flöjt, markus 
Kröger, Sanna Hast, raimo Tervonen.

SuomEn luonnonSuojEluliitto (Sll) ja tEkniikkaa Elämää palVElEmaan  (tEp)

Kaivoshaitat Ja Kansalaistoiminta:  
mitä, missä, milloin?
Tulevan vuoden keskeiset kaivoshaittoja vastaan toimivien liikkeiden  
aloitteet ja yhteistyön mahdollisuudet. Tuomo Tormulainen, Pertti  
Sundqvist.

Stop talViVaara, maan yStäVät ja poHjoiS-karjalan uraanikaiVoSliikE

luoKKa 35 madot tulevat! matoKompostin abc  
Ja asKeleet Kestävämpään elämäntapaan
Työpajassa esitellään matokompostin toimintaa, tutustutaan tunkio-
lierojen sielunelämään ja pohditaan arkea kumppanilajien kanssa.

maan yStäVät ry VEty – VapaaEHtoiStyö ylEiSHyödylliSESSä yHtEiSöSSä 
-HankE (pääkaupunkiSEudun kiErrätySkESkuS oy)

rauhaa Ja demoKratiaa!  
– onKo KansalaisJärJestÖistä oiKeudenmuKaisen 
YhteisKunnan raKentaJiKsi?
Keskustellaan itsekritiikkiä kaihtamatta mahdollisuuksista rakentaa  
oikeudenmukaista yhteiskuntaa haurailla alueilla.

kEpa, naiStoimittajat, rauHanliitto ja SuomEn läHEtySSEura. mukana  
kESkuStEluSSa myöS mm. dEmo, Suomi-Syyria yStäVyySSEura ja VikES 

vapaan talouden raKentaminen
Markkinatalouden umpikujien rinnalle esitetään idea vapaammasta  
taloudesta, jossa toteutuvat niin ekologinen kestävyys kuin yksilöiden 
ja yhteisöjen vapaus päätöksentekoon. Antti Jauhiainen ja Aki Tetri.

parEcon finland ry ja SuomEn rauHanpuoluStajat

luoKKa 41 suomalainen aseKauppa Ja YhteistYÖ israelin  
aseteollisuuden Kanssa
Bruno jäntti kertoo Suomen ja israelin asekaupasta ja teollisuus- 
yhteistyöstä. Jarmo Pykälä valottaa Suomen roolia kansainvälisessä 
sotateollisuudessa.

icaHd finland ja SuomEn rauHanpuoluStajat

israelin apartheidin vastaiset boiKotit
Vaaditaan, että HSl lopettaa linjojen antamisen Veolialle, sillä Veolia 
on osallinen Israelin laittomiin siirtokuntiin.

icaHd finland ja VaSEmmiStonuortEn palEStiina-työryHmä

YmpäristÖaKtivismin oiKeutus
kuinka pitkälle aktivismissa saa mennä? mikä on oikein, kuka sen mää-
rittelee? kuinka lain rikkominen vaikuttaa ympäristöliikkeen imagoon?

ViHrEidEn nuortEn ja opiSkElijoidEn liitto ja VaSEmmiStonuorEt

luoKKa 42 teatteri, osallistuminen, rauha Ja vastarinta
keskustelemassa adi khalefa (palestiina), olga othinati (kreikka),  
Eva Brenner (itävalta). keskustelua ohjaa näyttelijä noora dadu  
(Kansallisteatteri).

PAND – taitEilijat rauHanpuolESta

KestävYYsvaJe – faKtaa vai fiKtiota
juontajana topi Saksala, alustajina olli Savela , Eeva kaukoluoto,  
Antti Hartikainen.

HElSinki kriittinEn ay-VErkoSto kray, pau:n paSilan oSaSto, HElSingin kir-
VESmiEHEt, pääSy ry, oikEutta SiiVoojillE, dEmokraattinEn SiViStySliitto dSl, 
VaiHtoEHto Eu:llE tiEdotuSkESkuS

swiss basic income initiative and direct  
democracY – panel discussion
this discussion further deepens the topics. guest lineup:  
www.perustulo.org

BiEn finland, HyVa, ViSio (pEruStuloVErkoSto BiEn finland,  
HyVa HyVinVointiValtion Vaalijat, ViSio ViHrEä ajatuSpaja)

luoKKa 44 eKo-eroottinen vallanKumous
Seksuaalisuuden merkitys nykyajan ihmiselle, yhteiskunnan valta- 
rakenteiden vaikutukset seksuaalisuuteen ja modernin seksuaalisen 
vapautumisen vaikutukset. Kirjailija Marketta Horn ja tantraopettaja 
Cristian Hallivuori.

Suomi nEito / EkoyHtEiSö & jooga- ja tantrakoulu natHa

oiKeutta thai-marJanpoimiJoille!
Perehdytään Suomessa kausityötä tekevien thaimaalaisten marjan-
poimijoiden tilanteeseen ja viime syksyllä alkaneeseen työtaisteluun. 
Pohditaan keinoja tukea poimijoita.

VaSEmmiStonuorEt ja kanSainVälinEn SolidaariSuuStyö ry

moniKulttuurista luonnonharrastustoimintaa!
Haluatko innostaa maahanmuuttajalapsia ja -nuoria mukaan järjestösi 
toimintaan, mutta et tiedä mistä aloittaa? Voit tulla myös jakamaan  
hyviksi havaittuja toimintamenetelmiä.

SaVo-karjalan luontopiiri ja joEnSuun SEudun monikulttuuriSuuS- 
yHdiStyS jomoni

luoKKa 45 totuusKomissio Ja totuusfoorumi eu:hun!
EU on tehnyt suuria laittomuuksia, erityisesti itälaajenemisen ja Krei-
kan velanhoidon yhteydessä. Unioniin tarvitaan totuuskomissio Etelä-
Afrikan mallin mukaisesti.

uuSi HiStoria ry, iHmiSkunnan tiE -foorumi

eu-vaalien Kriisi vai eu-Kriisin vaalit?
Ihmiset Espanjasta Kreikkaan ovat kaduilla vastustamassa hallitusten 
leikkauspäätöksiä. äärioikeistolle povataan menestystä ympäri Euroo-
pan. mitä tämä kuvastaa kapitalismin kriisistä?

marxilainEn työVäEnliitto ja ViHrEä puoluE (Vipu)

paiKallistaloustYÖpaJa – how the decentralized 
economY and participatorY democracY benefits us?
What does participatory democracy mean and how it works?

proutiSt uniVErSal SuomEn oSaSto yHtEiStyöSSä parEcon finland

11 – 12.30 13 – 14.30
Juhlasali human rights in morocco 

EU:n hyväksyttyä laittoman kalastussopimuksen Marokon kanssa, maan 
viranomaiset tukahduttivat länsisaharalaisten mielenosoitukset väki-
valloin. yk:n turvallisuusneuvosto käsittelee länsi-Saharan rauhantur-
vaoperaatio Minurson jatkamista huhti-toukokuun vaihteessa.

SuomEn aEpf-toimikunta, tiiBEtin tuulEt SEkä Etnia ry

struggle for tibetan human rights and democracY 
The event is initiated by the member of theTibetan Parliament in Exile, 
the director of casa del tibet in Barcelona, venerable monk thubten 
Wangchen. rebecca frilund will talk about the challenges and possi-
bilities of Tibet Activism in the West.

SuomEn aEpf-toimikunta, tiiBEtin tuulEt SEkä Etnia ry

auditorio,  
2. Krs.

mistä uudet eväät Kunta- Ja sote-uudistuKsiin?                                                 
Vastaako kunta- ja sote-uudistus sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kunta-
talouden ongelmiin? löytyykö lähidemokratiasta uusia eväitä uudistuk-
selle?  juhani lehto, antti mykkänen, Emilia palonen ja yrjö Hakanen.

HElSingin pro kuntapalVElut -VErkoSto, HyVinVointiValtion Vaalijat  
ja dEmokraattinEn SiViStySliitto

millaista lähidemoKratiaa tarvitsemme?
millaisia kokemuksia syntyi Helsingin lähidemokratiapiloteista?  
onko lähidemokratia vain edustuksellisen demokratian mukava lisä, 
vai syntyykö nykyisten kokeilujen pohjalta tulevaisuuden kansanvalta?  
antti lindtman, timo järvensivu, janne kareinen ja marion fields.

commonS.fi -VErkkolEHti, kalEVi SorSa -Säätiö, kanSan SiViStyStyön  
liitto kSl ry, ok-opintokESkuS

luoKKa 11 Kumppanuusmaatalous  
Kumppanuusmaatalous on maanviljelijän ja kuluttajien yhteistyötä: 
kuluttajat haluavat laadukasta ruokaa tutulta tuottajalta ja maatila ha-
luaa varmuutta tuotteidensa markkinointiin. ruokapiiritoiminnan mah-
dollisuudet.

HElSingin SEudun maan yStäVät ja luomuliitto

uraaniaseet  Kieltoon               
Seminaarin aiheena ovat icBuW:n (international coalition to Ban 
Uranium Weapons) viimeiset tutkimusraportit. Paikalle on kutsuttu  
luennoitsija icBuW:stä.

naiSEt rauHan puolESta yHtEiStyöSSä uraaniaSEEt kiEltoon ry

luoKKa 12 usKonnot Ja vastuu 
mitä vastuita yksilöillä on yhteiskuntaa kohtaan? Entä mikä on uskon-
non tai katsomuksen anti vastuun toteuttamisessa tai toteuttamat-
ta jättämisessä? Eri uskontojen ja katsomusten edustajat keskustele-
massa.

HElSingin SEurakuntayHtymä, rESalat iSlamilainEn yHdySkunta,BraHma  
kumariS finland, rEligionS for pEacE naiSVErkoSto, kaupunki yHtEiSönä

taisteleva Kasvatus latinalaisessa ameriKassa  
– Kohti oiKeudenmuKaisempaa YhteisKuntaa 
työpajassa esitellään kolmen esimerkin kautta latinalaisen amerikan 
pedagogisia menetelmiä omaehtoisen toimijuuden, solidaarisuuden ja 
oikeudenmukaisemman yhteiskunnan vahvistamiseksi. Pertti Simula 
(Brasilia), Sanna ryynänen (Brasilia) ja ina juva (meksiko).

maan yStäVät ry, maattomiEn yStäVät ry ja SolidaariSuuStalouSVErkoSto

luoKKa 13 KYllä minua niin pompoteltiin luuKulta luuKulle   
Keskustelutilaisuus. Millaisia ovat ihmisten kokemukset todellisista 
heille kuuluvien palvelujen hakuprosesseista? arvioidaan pompotte-
lun seurauksia ja kootaan ihmisten kokemuksia.

HyVinVointiValtion Vaalijat ry, Suojapirtti ry, kuka kuuntElEE  
köyHää -VErkoSto

romanitarinat – inhimillisiä näKÖaloJa  
romaniKYsYmYKseen meillä Ja muualla 
Itä-Euroopan romanivähemmistön asema on sekä alueellinen että 
yleiseurooppalainen kysymys, johon avataan näkökulmia niin tieteen, 
taiteen kuin omakohtaisten kokemustenkin kautta kentältä. 

rauHankaSVatuSinStituutti ry, HElSingin SEurakuntayHtymän kanSain- 
VälinEn työ, Vapaa liikkuVuuS –VErkoSto, romaniEn päiVäkESkuS Hirundo 
(Hdl) SEkä taitEilijat rauHan puolESta (pand).

luoKKa 21 taisteleva tutKimus 
miksi tutkimusta tehdään? kuka sitä tekee? kenelle se on tarkoitettu? 
kuka siitä hyötyy? Voiko tutkimuksella muuttaa maailmaa? alustajana 
Taisteleva tutkimus -kirjan toinen kirjoittaja Sanna ryynänen

into kuStannuS, SolidaariSuuStalouSVErkoSto

ulKomainen tYÖvoima  
– nYt puhuvat maahanmuuttaJat 
Maahanmuutosta, ja erityisesti ulkomaisesta työvoimasta keskustel-
laan Suomessa paljon. Kovin vähän kuitenkaan kuulee ulkomaisten 
työntekijöiden ja maahanmuuttajien omaa versiota ilmiöstä. 

kommuniStinEn nuoriSoliitto, dEmokraattinEn SiViStySliitto

luoKKa 22 esimerKKeJä uusista YhteisKunnallisista  
KäYtännÖistä 
olli repo ja Heidi Hovi kertovat Herttoniemen osuuskunnasta, mikä 
edustaa tuottajien ja kuluttajien intressit yhdistävää toimintatapaa. 
palvelukoti Sofian johtaja tiina kuisma kertoo yhteiskunnallisista yri-
tyksistä, ja pohtii yhteistä vastuutamme kaikille hyvästä vanhuudesta.

yHtEiSkunnalliSEn kolmijäSEnnykSEn työryHmä

reilusti parempi maailma Yhdessä  
teKemällä Ja oppimalla  
Työpajan tavoitteena on saada yhdessä aikaan suurempaa vaikutta-
vuutta mihin yksin pystyisi. Työpajassa pelataan Mielenmallipeliä,  
jonka avulla hahmotetaan yhteistyön mahdollisuuksia.

otaVan opiSto / apaja SEkä otaVan opiSton oSuuSkunta

luoKKa 33 naiset haluavat muKaan rauhanprosessiin  
somaliassa 
fatima ibrahim tulee Suomeen puhumaan ajankohtaisista hankkeista 
liittyen naisten yhteiskunnallisiin oikeuksiin. 

SHiffa ry, african carE ry, naiStoimittajiEn VErkoSto

Kohti hiilivapaata helsinKiä  
Helsingin kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2015 uusista energian-
tuotannon investoinneista, joissa vaihtoehtoina ovat kivihiili ja uusiu-
tuva, metsäpohjainen energia. 

grEEnpEacE ja maan yStäVät

luoKKa 35 commonsit, solidaarisuustalous  
Ja uuden talouden liiKKeet
Keskustelu ajankohtaisesta työstä commonsien ja solidaarisuustalou-
den puolesta niin Suomessa kuin maailmallakin. Työpajassa esitellään 
erilaisten toimijoiden lähestymistapoja yhteistuotantoon ja -resurssei-
hin sekä talouden demokratisoinnin työnsarkaan.

kEpa ry, commonS.fi, SolidaariSuuStalouSVErkoSto ja  
SiEmEnpuu-Säätiön latinalaiSEn amErikan oHjElmaryHmä

peer financing – new energY for new ideas
concepts to finance new initiatives. aegidius jung presents Swiss Wir 
Bank and how it helps small businesses. mesenaatti.me presents their 
crowd-sourcing platform and it’s possibilities. marika lohi presents 
pankki2.0’s new tools to finance startups. 

uuSi taSaValta ry, mESEnaatti.mE, pankki2.0

luoKKa 41 usKonnottomien lasten oiKeudet  
päiväKodeissa Ja Kouluissa
HElSingin Vapaa-ajattElijat ja HumaniStiliitto

JohtaaKo Kestävän KehitYKsen YhteisKunta- 
sitoumus toimenpiteisiin?
Miten hallitus, ministeriöt ja muu yhteiskunta sitoutuvat kestävän ke-
hityksen toimenpiteisiin? kuinka yhteiskuntasitoumus jalkautetaan? 
Sauli rouhinen, Matti Penttilä, Juha Nurmela, Niklas Kaskeala.

rooman kluBin SuomEn yHdiStyS, tulEVaiSuudEn tutkimukSEn SEura  
ja ilmaStoVanHEmmat

luoKKa 42 voitontavoittelusta YhteishYvän talouteen
mitä yhteishyvän talouteen siirtyminen käytännössä tarkoittaa? mil-
lainen voisi olla yhteiskunta, jossa yhteistyö, demokratia ja jakaminen 
menisivät itsekkyyden, vastuuttomuuden ja ahneuden edelle? timo 
järvensivu, marika lohi ja aki tetri.

attac ja parEcon finland

ttip - KilpaJuoKsua Kohti pohJaa?
Tilaisuudessa pureudutaan vaikutuksiin, joita TTIP-sopimuksella saat-
taa olla ruoantuotannon, luonnonvarojen kestävän käytön, työelämän 
pelisääntöjen ja demokratian näkökulmasta. jukka lassila, markus  
Kröger, Marissa Varmavuori, Marianne Muona ja Henri Purje.

ttip-VErkoSto, attac, maan yStäVät ja EurooppadEmarit

luoKKa 44 euroopan Kevät – toivoa paremmasta. vaihtoehto-
Ja YhtiÖvallan eu:lle Ja rasistien eu-KritiiKille
Monissa maissa on noussut suuria kansanliikkeitä vastustamaan EU:n 
kuripolitiikkaa ja vaatimaan demokratiaa. Mitä me voimme tehdä Suo-
messa? thomas Wallgren ja jyrki yrttiaho.

VaiHtoEHto Eu:llE tiEdotuSkESkuS ry ja dEmokratiafoorumi

documentaries from chiapas
documentary film which tells about construction of the autonomy  
of the Zapatista community from their perspective. Erwin ozomatli 
Alejandro will introduce the latest projects in Chiapas.  
English subtitles.

maan Voima – fuErZa dE la tiErra ja cEntro cultural latinoamEricano

luoKKa 45 do we need limits for the wealth and the wages?
Paikallistaloustyöpaja. In this workshop we try to create a view of  
the process how could we globally move towards balanced society.

proutiSt uniVErSal SuomEn oSaSto yHtEiStyöSSä parEcon finland

erilainen naapuri
Mitä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu asumispalvelu- 
yksikkö voi tehdä ympäristötyönkeinoin? Entä naapurit? mitä voimme 
oppia ruusulankadun tapauksesta? keskustelua vauhdittamassa on  
Q-teatteri.

SininauHaSäätiö, SininauHaliitto, Q-tEattEri

su 27. 4.  
15 –17.30 Juhlasali 

Yhteinen päätÖs  
Ja Yhteeveto 

Yhteisessä päätöstilaisuudessa 
kootaan päivien antia. 

PAND – TAITEILIJAT RAUHAN PUOLESTA 
YLPEÄNÄ ESITTÄÄ

SHAvA
HEINÄSIRkkA JA MARkO RIIHONEN DUO

kATJA LUHTALA & PERTTU LINDbERg
DJ TRISTESSA

ADI kHALEfA -stand-upia Palestiinasta
PANDIN kUUbANvIISIkkO-NAISET 

ROMANIkULTTUURINURkkA
MAAN YSTÄvÄT

Liput 10 € | Lippupalvelusta, ovelta tai Sosiaalifoorumista

La 26. 4.
klo 19

RavintoLa KaiSaniemi

PEACE & LOVE
Rauhankonsertti


