
Sodan kasvot -kulttuuritapahtuma
Mikkelin kaupunginkirjaston Mikkeli-salissa

24. – 29.11.2014

MAANANTAINA 24.11.2014

Sodan kasvot -kulttuuritapahtuma käynnistyy. Viikon aikana tutustutaan teemapäivien kautta sodan
kasvoihin luentojen, näyttelyjen, elokuvien, puheenvuorojen ja valloittavien esitysten avulla. TERVETULOA
TUTUSTUMAAN!

17.00  Avajaiset kirjaston Mikkeli-salissa

Avajaissanat, puheenjohtaja Sini Soljasalo,

Omega ry

Sota-ajan todellisuutta runoissa,

tuomiorovasti emeritus Simo S. Salo

Perinnekuoro esittää sota-ajan lauluja

Sota-ajan todellisuutta runoissa,

Tuomiorovasti emeritus Simo S. Salo

Näyttelyn esittely, Mikkelin Evakkolapset ja

SPR:n edustajia

18.15  Suomen Punainen Risti: Maailman pakolaistilanne, puheenvuoro

Suomen Punaisen Ristin Ei rasismille! - -hankkeen suunnittelija Federico Ferrara valottaa maailman pakolaistilannetta
ja konfliktien pakolaisalueita maailmalla. Kuinka paljon
on pakolaisia, miten Suomen Punainen Risti toimii ja kuinka haastavaa työ on? Puheenvuorossa kerrotaan myös
Euroopan ja Suomen kiintiöpakolaisten tilanteesta.
Aikaa on varattu keskusteluun ja yleisön kysymyksiin.

TIISTAINA 25.11.2014

Sodan kasvot – pakolaisuus

11.00  Dokumenttielokuva Seitsemän tuntia kuolemaan.
Kesto 76 min.



Neljä sotilastarkkailijaa, yksi heistä suomalainen, kuoli Israelin pommittaessa
YK:n tarkkailuasemaa 2006. Tarina nykyaikaisesta järjettömästä sodasta,
syyllisyydestä, vastuusta ja häpeästä. Ohjaus Gideon Gitai, tuotanto Gig Films.

YKn pääsihteeri Kofi Annan (vas.) vieraili UNIFILin komentopaikalla ja tapasi
Rolf Kullbergin, UNTSO Libanonin tarkkailijaryhmän päällikön (oik.).

12.30  Dokumenttielokuva Meno-paluu (Destination Home).
Kesto 45 min.

Liberialainen Sam Reyah ja hänen tyttärensä ovat odottaneet vuoden pakolaisleirillä Ghanassa päästäkseen
Yhdysvaltoihin, missä perheen äiti ja vanhin tytär asuvat.
Vihdoin lupa tulee. Ohjaus Maria Seppälä ja Veera Lehto. Tuotanto Tuffi Films 2014.

14.00  Dokumenttielokuva seuraava vaihe, työssä vai työttömänä.
Kesto 53 min.

Mikkeliläisen irakilaissyntyisen Hamid Al-Sammarraeen dokumenttielokuva Seuraava vaihe, sai ensi-iltansa syyskuun
lopulla Kinolinnassa. Mikkelissä kuvattu dokumentti käsittelee maahanmuuttajien työllistymistä alueellamme
viranhaltijoiden, työnantajien ja maahanmuuttajien silmin.

15.30  Dokumenttielokuva A Better Life.
Kesto 32 min.

Suomen Pakolaisapu ry:n filmi kertoo pakolaisten opiskelusta Kyangwalin pakolaisasutusalueella Ugandassa.
Tuotanto A Zikosa Pictures film.

16.30  Suomen Pakolaisapu ry: Matka pakolaisuuteen, luento

Mi Mi Po Hti, vuoden pakolaisnainen 2013, kertoo tarinansa ja Suomen Pakolaisavun tiedottaja Jenni Hamara
esittelee järjestön ulkomaantyötä Mikkelin kaupunginkirjastossa 25.11. klo 16.30.

Burmalaissyntyinen Mi Mi PoHti, entinen historian opettaja, on päätynyt Suomeen lastentarhanhoitajaksi vuosien
pakolaisuuden jälkeen. Vuoden 1988 opiskelijamielen-osoitusten ja armeijan vallankaappauksen jälkeen Hti joutui
vastasyntyneen vauvansa kanssa eroon miehestään kuudeksi vuodeksi. Löydettyään toisensa he piileksivät viidakossa
viisi vuotta, kunnes päätyivät pakolaisleirille Thaimaan puolelle. Sieltä perhe haki YK:n kiintiöpakolaisohjelman
kautta Suomeen. Joulukuussa 2000 he saapuivat lumiseen Kuopioon, minkä jälkeen Mi Mi Po Hti opiskeli suomea,
hakeutui töihin lastentarhaan ja perusti burmalaisyhdistyksen.
18.45  Dokumenttielokuva Seitsemän tuntia kuolemaan.
Kesto 78 min.
(Katso elokuvan tarkempi kuvaus klo 11.00.)



KESKIVIIKKONA 26.11.2014

Sodan kasvot - sodan seuraukset

11.00 Dokumenttielokuva Sotakuvaaja - Kun muut juoksevat
(War Photographer). Kesto 80 min. Huom. K-16

James Nachtwey liikkuu hitaasti kuvaten maailman parhaita sotakuvia.
Ohjaus Christian Frei. Tuotanto Christian Frei Filmproductions, Sveitsi 2001.

13.00  Dokumenttielokuva Syyrian sodan kasvot
Kesto 51 min. Huom. K-16

Syyrian sisällissotaa kuvataan vain suurilla luvuilla: yli 100 000 kuollutta, miljoonia
pakolaisia. Valokuvaaja Niklas Meltio kuvaa Syyriassa antaakseen sodalle kasvot.
Ohjaus Vesa Toijonen. Tuottaja Ari Lehikoinen. Kuvaaja Niklas Melto. Suomi 2013.

14.00  Dokumenttielokuva Sotaa roboteilla.
Kesto 58 min.

Yhdysvallat käytti Pakistanissa taisteluissa kauko-ohjattavia lennokkeja ja tappoi niillä tuhansia ihmisiä. Kauko-
ohjattavia tappajia, robotteja, ohjaavat peliyrityksistä rekrytoidut nuoret. Mitä heidän mielessään
liikkuu?
Ohjaus Tonje Hessen Schei.

Tuotanto Flimmer Film, Norja 2014.

15. 15  Dokumenttielokuva Syyrian sodan kasvot.
Kesto 51 min. Huom. K-16
(Katso elokuvan tarkempi kuvaus klo 13.00.)

17.00 Oikeushammaslääkäri Helena Rannan luento
Sodat ja aseelliset konfliktit: Ennen – Nyt – Ei koskaan

Helena Ranta on toiminut useiden kansainvälisten oikeuslääketieteellisten tutkijaryhmien johtajana ja jäsenenä. Hän
on ollut näissä tehtävissä Bosnia ja Hertsegovinassa 1996–1997, Kosovossa 1998–2001, Kamerunissa 2002, Perussa
2002, Irakissa 2004,
Kaakkois-Aasian hyökyaalto-onnettomuuden selvittelyissä 2005 sekä Tšetšeniassa.
Hän on tutkinut EU:n toimeksiannosta Kosovon tapahtumia ja ollut todistajana Haagissa vuonna 2003 Slobodan
Miloševi��|”p�|”�in oikeudenkäynnissä.  Illan luennossa Helena kertoo omista kokemuksistaan ja valottaa yleisölle sodan
seurauksia.

»Myös kuolleilla on ihmisoikeudet.
Niihin kuuluu sekin, että heidät haudataan nimeään kantaviin
hautoihin ja että omaiset saavat
 tietää, mitä heille on tapahtunut.
Siihen kuuluu myös, että vainajia kohdellaan kunnioittavasti. »
(Helena Ranta)

19.00 Dokumenttielokuva Sota tuntuu sodalta.
Kesto 58 min.



USA:n hyökätessä Irakiin yli kolmetuhatta journalistia kokoontui Kuwaitiin. Esteban Uyarra seurasi riippumattomien
toimittajien ryhmää läpi Kuwaitin ja Irakin. Palkittu dokumentti on lainannut nimensä P. J. O’Rourkelta, jonka
mukaan sota tuntuu sodalta:
se on aina tuskallinen, kaoottinen ja hirvittävä. Ohjaus Esteban Manzanares Uyarra. Tuotanto In Focus Productions,
Iso-Britannia, 2003.

TORSTAINA 27.11.2014

Sodan kasvot – naiset ja lapset sodassa

11.00 Dokumenttielokuva Viimeinen testamentti.
Kesto 60 min.

1939 -1944 sotiemme aikana 240 000 lottaa teki vapaaehtoista maanpuolustustyötä kotirintamalla ja sotatoimialueilla.
Lotta Svärd -järjestö lakkautettiin marraskuussa
1944, ja siitä alkaen nämä naiset ovat vaienneet noiden aikojen tapahtumista.
Maamme historian laajimpaan

lottaperinteen keräämisprojektiin on haastateltu yli 70 lottaa kautta maan. Myös mies-näkökulma on otettu mukaan ja
haastateltu veteraaneja, koska lotat halusivat mennä sotatoimialueille poikia auttamaan, kuten he sanovat. Tuotanto
Raimo Salo, Lotta

Svärd -säätiö ja Lottamuseo.

12.30 Dokumenttielokuva Raiskaus sodan aseena.
Kesto 59 min.

 Nuorten hollantilaisten kaksossisarusten dokumenttielokuva raiskauksista Kongossa. Miten on mahdollista irtaantua
raiskauskierteestä? Ohjaus Femke ja Ilse van Velsen. Tuotanto IF Productions, Alankomaat 2009.

14.00 Dokumenttielokuva Hymyilinkö minä?
Kesto 59 min.

Palkittu dokumenttielokuva naissotilaista Israelin armeijassa ja siitä, miten asepalvelu
muutti heitä. Elokuva purkaa Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla palvelleiden naissotilaiden kokemuksia, jotka
säilyvät heidän muistissaan paljon kauemmin kuin sen kaksi vuotta, jonka pakollinen asepalvelus kestää. Ohjaus
Tamar Yarom, Israel 2007.

15.30  Dokumenttielokuvakooste: Viimeinen testamentti, “ekstrat”.

Kesto 36 min.

(Katso elokuvan tarkempi kuvaus klo 11.00.)

16.15  Puheenvuoro Lotta Svärd -järjestön työstä sodan aikana



Lotta Svärd -järjestöllä on ollut tärkeä merkitys Suomen itsenäistymisessä ja itsenäisyyden säilyttämisessä.
Mikkeliläinen lotta Kaisa Kostiainen kertoo omassa puheenvuorossaan Lotta Svärd-järjestön työstä ja kokemuksistaan
sota-aikana.

17.00  Saila Lindroosin luento

Naiset ja lapset sodassa

Naiset ja tytöt ovat kaikkein heikoimmassa asemassa levottomuuksien ja sotien aikana. Väestöliiton illan luennossa
vaikuttamistoiminnan koordinaattori

Saila Lindroos kertoo naisten ja tyttöjen asemasta konflikteissa ja kriiseissä.

Miksi juuri naiset ja tytöt ovat vaarassa?

Mitä suomalaiset voivat tehdä naisten turvallisuuden takaamiseksi maailmalla? Miten sinä voit auttaa?

19.00 Dokumenttielokuva: Hymyilinkö minä?
Kesto 59 min.
(Katso elokuvan tarkempi kuvaus klo 14.00.)

PERJANTAINA 28.11.2014
(Huom. kirjasto sulkeutuu klo 17.00)

Sodan kasvot - ihmisoikeuskysymykset

11.00 Dokumenttielokuva: Tähtäimessä Boko Haram.
Kesto 47 min. Huom. K-16

Boko Haram -järjestö kidnappasi 200 koulutyttöä. Länsimaiden tuella Nigeria painostaa järjestöä lopettamaan
väkivallan. Nigerian armeijan omat keinot ovat kyseenalaisia, tunnustuksia haetaan kiduttamalla epäiltyjä.
Dokumentissa haastatellaan muun muassa entisiä armeijan sotilaita. Nämä kertovat äärimmäisistä julmuuksista, joihin
he ovat joutuneet osallistumaan. Tuotanto Journeyman Pictures Limited, Britannia 2014. Dokumentti sisältää
materiaalia, joka voi järkyttää herkimpiä katsojia.

12.30  Dokumenttielokuva Aung San Suu Kyi, peloton

(Aung San Suu Kyi - Lady Of No Fear).

Kesto 58 min.

Henkilökuva Burmassa (eli Myan-marissa) kotiarestissa yli 15 vuotta istuneesta oppositiojohtajasta. Paluu
Britanniasta demokratialiikkeen johtoon merkitsi myös eroa omasta perheestä. Mistä Suu Kyi saa voimansa? Ohjaus
Anne Gyrithe Bonn. Tuotanto Kamoli Films,

Tanska 2010.



13.45  Dokumenttielokuva Naisvankila Kiinassa.

Kesto 56 min.

Kolme vankia, An, Liu ja Long kertovat tarinansa shanghailaisessa naisvankilassa.

Ohjaus Sylvie Levey ja Pascal Vasselin, tuotanto Roche Productions 2004.

15.00  Dokumenttielokuva Jälki elämässä, 4 tarinaa kidutuksesta

Mervi Junkkosen paljon puhuttanut dokumenttielokuva kertoo neljän kidutetun silmin kidutuksesta. Kebi, Musa,
Serge ja Hector ovat kotoisin eri puolilta maailmaa. Heille yhteistä on se, että heitä on kidutettu kotimaissaan. Toisin
kuin he kuvittelivat, he kaikki selvisivät hengissä ja asuvat nykyään Suomessa. Elämä jatkuu, mutta millaisin rajoituk-
sin.  Kidutus on vaikuttanut heihin kokonaisvaltaisesti mm. psyykkeeseen, omanarvontun-toon ja yöuniin.
Maahanmuuttokriittisen ilmapiirin nousu Suomessa ei tee kotiutumista uuteen maahan yhtään helpommaksi. Kebin,
Sergen, Musan ja Hectorin tarinat lomittuvat yhteiseksi kokemukseksi siitä, mitä on jatkaa elämää
kidutuskokemuksen jälkeen ja millaisia vastoinkäymisiä he Suomessa kohtaavat. Ohjaus Mervi Junkkonen, tuotanto
Klaffi. Suomi 2001. Elokuvan jälkeen keskustelemme elokuvan aihepiiristä.

LAUANTAI 29.11.2014

Sodan kasvot - Suomen sodat

10.00  Evakkovaellus Virolahdella 2014.

Kesto 38 min.

Muistona evakkojen viimeisestä 1944 tapahtuneesta lähdöstä ja rajan taakse jääneistä kodeista järjestetään Suomessa
joka vuosi evakkovaellus, johon moni evakoista pyrkii osallistumaan. Videotallenteessa nähdään tunnelmia kesällä
19.7.2014 Virolahdella toteutetusta evakkovaelluksesta.

11.00 – 13.00  Rintamamiestenkuoro ja Evakkolapset

Mikkelin rintamamiestenkuoro esittää sota-ajan lauluja. Musiikkiesitysten välissä
Karjalasta evakkoon joutuneet Karjalan Kannaksen evakko Liisa Virén ja Vienan Karjalan evakko Vieno Meriläinen
kertovat omat tarinansa lapsuuden evakkopakomatkastaan. Tilaisuudessa voi muistella ja kunnioittaa sodan
sankareitamme ja vaihtaa asianomaisten kanssa ajatuksia Suomen sotiin liittyen.



NÄYTTELYT

Mikkelin kaupunginkirjastolla

24. – 29.11.2014:

Hankkeen lastenoikeus -työpajat 2014: Omegan  kansainvälisyyskasvatus työpajat ovat kiertäneet Mikkelin
alakouluilla koko syksyn ajan. Työpajoihin (62) on osallistunut 14 koulua, 1251 koululaista ja 100 aikuista. Vuonna
2014 lapset valmistivat työpajatuotoksena lasten valokuvista tarinoita, jotka kuvaavat eri-ikäisten lasten globaaleja
ajatuksia. Tarinoihin välittyy myös se tunnelma, mitä lapset ovat ympäristöstään “napanneet” tämän päivän
maailmanmenosta. Amerikkalaisen valokuvaaja James Mollisonin kuvat lapsista ja otos Mikkelin alakoulujen  lasten
tarinoista on nähtävillä kaupungin kirjastolla tapahtuma-viikon ajan.

Mikkelin kaupunginkirjasto: Viikon teemoista kertovaa kirjallisuutta on esillä Mikkelin kaupunginkirjaston
kokoelmasta koko viikon ajan. Kannattaa tutustua.
Kangasalan Karjalaseura ry: “Mihi myö männää – lapsen evakkotaival”
-näyttely: Toisen maailmansodan seurauksena 160 000 lasta joutui jättämään kotinsa ja lähtemän evakkotielle. Heistä
125 000 jopa kahteen kertaan. Näyttelyssä on esillä kuva-tauluja, valokuvia ja myös tuon ajan esineitä.

Kertomuksin ja osaksi murretekstein kuvataan ajan tunnelmia ja evakkovaiheita myös lauantaina 29.11. klo 11.00
alkavassa Suomen sotien muistelutilaisuudessa, josta vastaavat Mikkelin Evakkolapset ja Mikkelin Seudun
Sotaveteraanien kuoro.

Omega ry: Tapahtumaviikolle Mikkeli -saliin on kerätty tietoa maailmalla meneillään olevista konflikteista.

Planin ja Meeri Koutaniemen Kaukana kotoa -valokuvanäyttely: Palkitun valokuvaajan Meeri Koutaniemen
koskettava valokuvanäyttely “Kaukana kotoa: Tabareybareyn-  tytöt” kertoo Nigerissä pakolaisleirillä asuvista tytöistä.
Meeri Koutaniemi matkusti Nigeriin Tabareybareyn pakolaisleirille, jossa hän tapasi viisi malilaista tyttöä. Jokainen
oli paennut kotoaan vaikeita olosuhteita. Kaukana kotoa -näyttely kertoo näistä tytöistä ja näyttää heidän arkensa
monet puolet. “Olin hyvin vaikuttunut siitä, miten avoimesti ja rohkeasti tytöt jakoivat vaikeat tarinat kanssani. Moni
haaveili paluusta, perheestä, kouluttautumisesta ja rauhasta Malissa”, Koutaniemi kertoo. Tabareybareyn
pakolaisleirillä elää noin 9 000 malilaista, joista 60 prosenttia on lapsia. Plan työskentelee leirillä tyttöjen ja nuorten
aseman parantamiseksi.

Suomen Pakolaisapu ry: Pakolais- ja siirtolaiskysymykset puhuttavat pohjoisen vauraissa valtioissa, mutta 86
prosenttia maailman pakolaisista elää kehitysmaissa. Pakolaisavun julistenäyttely tarjoaa näkökulman elämään
tilapäisellä pakolaisasutus-alueella. Valokuvaaja ja toimittaja Anne Heinosen valokuvissa Kyaka II:n ja Nakivalen
pakolaisasutusalueilta kurkistetaan pakolaisten arkeen Ugandassa.

Suomen Punainen Risti: Pakolaisteltta koostuu tilasta, johon tuotetaan pakolaisleirin ääntä, kuvaa ja esineistöä.
Tilaan voi tutustua ryhmän kanssa tai itsekseen. Suomen Punaisen Risti haluaa vaikuttaa inhimillisen
pakolaispolitiikan toteuttamiseksi. Mikkelin osasto kutsuu yleisöä ja kuntapäättäjiä eläytymään pakolaisen arkeen.
Samalla Punainen Risti haluaa lisätä tietoa pakolaisten tilanteesta ja elämästä sekä tarjota pakolaisista ja
turvapaikanhakijoista käytävään keskusteluun tuoreita näkökulmia. Punaisen Ristin vapaa-ehtoiset päivystävät teltalla
vastaamassa ohikulkijoiden kysymyksiin sekä kertomassa pakolaisteltan arjesta.

Yläkoulujen ja lukioiden koululaisryhmät voivat ilmoittautua ennalta teltan esittelyyn Omegalle, puh. +358 40
185 69 tai Punaisen Ristin yhdyshenkilö Eija Pulkkiselle, puh. 050  32  039 89.

Kiitämme seuraavia kouluja lämpimästä ja antoisasta yhteistyöstä:

Anttolan koulu, Kalevankankaan koulu, Lähemäen koulu, Moision koulu, Pellosniemen koulu, Peitsarin koulu,
Päämajakoulu, Rahulan koulu, Ristiinan koulu, Rouhialan koulu, Sairilan koulu, Suomenniemen koulu, Tuppuralan
koulu ja Vanhalan koulu.



Hankkeen yhteistyökumppanit:

Kangasalan Karjalaseura ry, Klaffi-tuotanto, Lotta Svärd -museo, Mikkelin Evakkolapset ja perinnekuoro, Mikkelin
kaupunginkirjasto-Etelä-Savon maakuntakirjasto, Mikkelin kaupungin opetuspalvelut, Mikkelin kaupungin
oppimateriaalikeskus, Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelut, Mikkelin Kopiopiste Ky, Plan Suomi Säätiö,
Rauhankasvatusinstituutti ry: Maailmankoulu -hanke, Rintamaveteraanikuoro, Suomen Pakolaisapu ry, Suomen
Punainen Risti, Suomen Unicef ry, Ulkoasiainministeriö, Ulkoasianministeriön KEO-kirjasto, Viikkoset, Väestöliitto
ry ja Yleisradio.

Vähemmistöryhmien tukijärjestö Omega ry:n erityiskiitokset upeasta työpanoksesta tämän tapahtumaviikon
onnistumiseksi seuraaville henkilöille:

Eva Bellen, Anna Buzaeva, Federico Ferrara, Jenni Hamara, Maiju Hirviniemi, Raimo Jenu, Mervi Junkkonen,
Kimmo Kauppo, Kaisa Kostiainen, Saila Lindroos, Mi Mi Pho Hti, Satu Hämäläinen, Kaisa Kinnunen, Markku
Kääriäinen, Vieno Meriläinen, Helena Ranta, Monika Salmivalli, Hamid Al-Sammarraee, Simo S. Salo, Hannele
Suuronen,
Ulla-Maija Suuniitty ja Liisa Viren.




