
Kohtuus vaarassa 8 -kansalaisseminaari 8.-10.10.2021  Joensuussa
ja Kolilla

Ohjelmassa:

Perjantai 8.10.

Globaali metsähätätila:
metsänhävityksen kansainvälinen kriminalisointi ja Euroopan vastuu

klo 11.45-16.00
Elokuvateatteri Tapio, sali 1, Kauppakatu 27, Joensuu

Dokumenttielokuva Venezuelan metsistä

Luonnontuhonnan kansainvälinen kriminalisointi, Mikko Pyhälä, Ekosäätiö

Euroopan vastuu tropiikin metsistä, prof. (em.) Markku Kanninen, Helsingin yliopisto

Luonnonmukaiset keinot kestävän hiilikierron rakentamisessa, Ville Hulkkonen, St1 Nordic Oy

Kommenttipuheenvuoro, prof. Markus Kröger, Helsingin yliopisto

Paneeli- ja yleisökeskustelu: Mukana alustajien lisäksi Hanna Laako, yliopistotutkija, Itä-Suomen
yliopisto sekä fasilitaattori Irmeli Mustalahti, prof., ISY

- yhteistyössä Pohjois-Karjalan metsänhoitajat ry:n ja ENO-verkkokoulun kanssa

 

Siirtymä Kolille kimppakyydeillä, majoittuminen

klo 18.00   Päivällinen Seurojentalolla Kolilla



klo 19.00 Konsertti  ”Laulan laulun metsän puille” Seurojentalo

* Topi Linjama, juonto ja pianomusiikkia
* Leila Luukkainen
* Erja Laakkonen, runoja

* Markku Ahon muistometsäkeräyksestä

9.10. Lauantai

Aamiainen Ryynäsessä ja majapaikoissa

Aamupäivä klo 9.00-12.00

Retki Kolin kansallispuistoon

Noustaan kävellen kansallispuistoon. Matkan varrella alustukset:

Heikki Simola:  Koko ekosysteemin tervehdyttäminen

Risto Sulkava:  Pari sanaa (suo)luonnon palauttamisesta

klo 12.00  lounas Seurojentalolla

klo 13.30- 16.00 Maailmanpuun ennallistaminen: työpajoja

Työpajat ovat tunnin mittaisia ja osallistujat voivat valita niistä kaksi seuraavasti:
Vapaavalintainen työpaja 1: 13.30-14.30
Tauko 14.30-15.00
Vapaavalintainen työpaja 2: 15.00-16.00

1) Pyhä metsä ja luonnon taju – aistikävely kohti esikäsitteellistä

Työpaja on ulkona ja sen ohjaa kulttuurintutkija Inkeri Aula

2) Tarinapuut – puiden ja ihmisten yhteiset tarinat

Työpajan osallistujat pääsevät opastetulle kierrokselle Tarinapuut-näyttelyyn Kolin Ryynäsessä ja
jakamaan omia puutarinoitaan. Työpaja on Kolin Ryynäsessä ja sen ohjaavat
Tarinapuut-työryhmän jäsenet: toimittaja Topi Linjama ja sarjakuvataiteilija Sanna Hukkanen

3) Metsän qi on enemmän kuin osiensa summa

Menemme metsään ja teemme qigong-harjoitusta puiden kanssa, ohjaajana toimii FM,
Qigong-ohjaaja Kaarne Karjalainen



4) Keskustelua metsäpolitiikasta ja vaikuttamisen keinoista eri maiden esimerkkien kautta

Kehitysmaatutkimuksen apulaisprofessori Markus Kröger kertoo kuinka paikallisyhteisöt ovat
kokeneet puuplantaasien laajenemisen mm. Brasiliassa ja Intiassa ja miten vastarinta on
onnistunut hidastamaan niiden leviämistä. Työpajassa pohditaan eroja Suomen tilanteeseen ja
mietitään, mitkä strategiat ja keinot ovat toimineet ja voisivat toimia Suomessa. Työpaja on
Seurojentalolla.

Kaikilla on mahdollisuus kiertää Tarinapuut-näyttely Ryynäsessä.

klo 17.00  päivällinen Seurojentalolla

klo 18.00 Kohtuusiltamat Seurojentalolla

-Valokuvaaja Ritva Kovalaisen elokuvia ja iltamapuhe:
Poecile poetica (15 min, 2020) on runollinen kuvaelma oikeudesta ja mahdollisuudesta
erämaan kokemiseen
Flödande skog - Virtaava metsä (18,30 min, 2021)
Sateenkaaren pää (Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo, 16,20 min, 2007)

-Jussi Virratvuoren dokumenttielokuva Vonnegut Kolilla (26 min, 2007)

10.10.  Sunnuntai

Aamiainen Ryynäsessä ja majapaikoissa

klo 10.00-12.00 Ekososiaalinen sivistys - oikeudenmukainen siirtymä Seurojentalolla

Alustajina Maija Kuivalainen, nuorten ilmastodelegaatti 2021-22 ja Ari Lehtinen,
Kohtuusliike.

klo 12.00  lounas ja kotimatkalle

Seminaarin Kolin osiota varten ilmoittautuminen  Pekka Ylhäiselle ylhainen@gmail.com.
Seminaariin mahtuu 80 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä. Seuraamme koronatilanteen
mahdollisia vaikutuksia seminaarin toteutukseen. Kerro myös kimppakyytitarpeestasi
välillä Joensuu-Koli.

Majoitusvaraukset ja tietoa majoitusvaihtoehdoista: noora.vikman@gmail.com.

Seminaarin Kolin osion osallistumismaksu 30 € (opiskelijat, työttömät ym 10 €).

Kokkailuista vastaa jo tuttuun tapaan joensuulainen osuuskunta Myötävoima, joka käyttää
pitkälti paikallisia tuotteita, luomuraaka-aineita ja reilun kaupan tuotteita. Ruoka on
vegaanista. Ruokailujen hinta on 40 € koko viikonloppu tai 10 €/ateria ja maksun voi hoitaa
kortilla tai käteisellä. Ilmoitathan keittiölle hyvissä ajoin mahdollisista allergioista:
myotavoima@gmail.com tai puh 0505374979/Sanna

mailto:ylhainen@gmail.com
mailto:noora.vikman@gmail.com


Lisätietoja: pauliina.kainulainen@uef.fi  ja www.kohtuusvaarassa.com

http://www.kohtuusvaarassa.com/

