
Suomen sosiaalifoorumi 2016 yleiskokous

Aika: 22.10.2015 kello 17.00

Paikka: Seurakuntien talo, Kolmas linja 22, 4 krs. kokoustila Silvennoinen

Läsnä:

1. Eeva-Stiina Snellman, eeva-stiina.snellma(a)smail.fi; Salon tasauskohtuupaja, 
Sivilisaation loppu –teoksen kääntäjiä Intolle  

2. Anja-Riitta Ketokoski, anja-riitta.ketokoski(a)saunalahti.fi; HyVa
3. Aleksi Norma, aleksi.norma(at)gmail.com Vastavoima ry, 
4. Heikki Ketoharju, heikki.ketoharju(a)iki.fi; sivujen verkkosivujen ylläpitäjä
5. Raija Korhonen, raija.korhonen@evl.fi; KYTKY ry (Kirkon yhteiskunnallisen työn 

työntekijät ry), HSRKY/yhteiskunnallinen työ

1. Avaus
Kerrattiin tilanne: UM ei avaa tänä syksynä Viestintä ja globaalikasvatus –
hankeanomusta, joten rahallinen tuki tapahtumalle on pudonnut. Viime 
kokouksessa on suunniteltu, että keväällä voitaisiin pitää tavanomaiseen SSF-
aikaan pop up sosiaalifoorumi ja mahdollisesti syksyllä Suomen sosiaalifoorumi, jos
tapahtumaan löytyy resursseja. 

2. Pop up -sosiaalifoorumi 
 Keskusteltiin tiloista

o Maan ystävät ovat tarjonneet tilaa Pop up –sosiaalifoorumin käyttöön, 

Pauligin huvilaa. Tila voisi palvella varsinkin niitä, jotka tulevat muualta ja 
joilla ei ole kotipesää kaupungissa tapahtumille.

o Helsingin kirjastot ovat varteenotettava mahdollisuus. Ne ovat helposti 

lähestyttäviä.
o Myös seurakuntien tiloissa voisi olla keskusteluja, Seurakuntien talossa 

mm. 
 Pohdittiin sosiaalifoorumin logon tarvetta. Se auttaisi profiloimaan tapahtumaa. 
 Pohdittiin tarvetta eräänlaisen ”lippuun”, jonka varren voisi iskeä maahan 

merkiksi, että täällä on pop up -tapahtuman keskustelu esimerkiksi puistossa tai 
kadulla merkiksi siitä, että tässä portaassa on pop up -keskustelu. Jos 
sosiaalifoorumilla olisi oma logo, sille olisi käyttöä näissä yhteyksissä.

 Sovittiin että kerätään pelisäännöt pop up –tapahtumaan sisältöjä järjestävien 

tiedoksi. Tapahtuman täytyy soveltua Maailman sosiaalifoorumin periaatteisiin.
 Maailman sosiaalifoorumi Kanadassa Québeckissä  9.8. -14.8., tiettävästi 

ensimmäisen kerran länsimaissa.
 Päätettiin että pop up sosiaalifoorumin ajankohta on 16.4.2016.

3. Suomen sosiaalifoorumi syksyllä 2016
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 Etsitään vielä mahdollisuuksia pitää sosiaalifoorumi syksyllä 2016. Raija ja 

Heikki kävivät tutustumassa JHL:n tiloihin, jotka olisivat erityisen käteviä
 JHL:lle on jätetty pyyntö saada tiloja käyttöön. Käyttö edellyttäisi, että 

vahtimestaripalvelut ja ravintolapalvelut olisivat käytössä eli tila maksaisi.
 Jatketaan tili-ja vastuujärjestön etsintää. Aleksi lupasi kysellä muutamia 

mahdollisuuksia.
 Pohdittiin tapahtuman taloutta:

o TSL:llä pitäisi olla vuoden 2014 tapahtuman säästöt siirrettävissä vuoden 

2016 tapahtuman toteuttamiseen. Raija selvittää tilanteen.
o Rahaa tarvittaisiin mahdollisen logon teettämiseen, mahdollisiin lupiin ja  

tiedotukseen.
o Voitaisiinko tapahtumaa varten kerätä rahaa joukkorahoituksella? Sekin 

edellyttäisi, että tapahtumalla olisi tili- ja vastuujärjestö.
o Heikki kartoittaa mahdollisuuksia tapahtuman rahoitukseen.

  
4. Muut asiat

 Muita asioita ei ollut.

5. Seuraava kokous
 Seuraava kokous pidetään 19.11.2015. Aleksi kysyy Vanun tiloja Kurvista. 

6. Päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.40.

 


