Aikautaulu
KE 1.8.
Toveruus ja
kommunikointi
taidot

TO 2.8.
Identiteetit ja
järjestäytyminen

PE 3.08.
Solidaarisuus ja
kv-kampanjat

LA 4.8.
Käytännön
taidot

SU 5.8.18
Paluu arkeen

9-10

Aamiainen ja
aamumiitti

Aamiainen ja
aamumiitti

Aamiainen ja
aamumiitti

Aamiainen ja
aamumiitti

1012.30

Pohdiskeleva
työpaja: Gabriel
Kuhnin
Vallankumous on
enemmän kuin
iskulause - 23
teesiä
anarkismista.

Ympäristövastarinta ja
vallankumous:
Pohdintaa
viimeaikaisten
liikkeiden valossa.

Viestintätaitoja
tukevia
työpajoja:
Web-sivut,
tiedotteet ja
kirjoittaminen

Arki, voima,
autonomia.
Minkälaista on
toimintakulttuuri,
josta saa
enemmän
resursseja kuin
se ottaa?

12.30
13.30

13.00
Tervetuloa
ja lounas

Lounas

Lounas

Lounas

Lounas

13.30
15.30

Missä mennään
anarkismi(-t)?:

Paikalliset
kamppailut:
Puhos, Pispala,
Fiskars.
Alustuksia ja
pohdintaa
vallankumouksellisesta
perspektiivistä

Alustus ja
pohdiskelua:
Antifasismi ja
anarkismi

Kestävää
vastarintaa ja
moninaisia
toimintaa
tukevia työpajoja
uusille ja
konkareille.

Evaluaatio

Ryhmien
esittelyjä. Mihin
toiminta
vastaa?

Keskustelua
haaveista ja
haasteista.

15.30
-16

IP-kahvit

IP-kahvit

IP-kahvit

IP-kahvit

IP-kahvit

16-18

Miten luoda
turvallinen ja
inspiroiva leiri?
Sujuvat
keskustelut ja
kokoukset.
17.00
Fasilitointityöpaj
a

Järjestäytymisen
muodoista ja
tavoitteista.
Muodolliset
organisaatiot:
ARNA ja Alusta

17- 19.00
Solidaarisuuden
muodot ja
merkitys:
Kurdi-liike,
repressio
Venäjällä.

Lisää käytännön
toimintaa
tukevia
työpajoja.

Siivous

18-19

Illallinen

Illallinen

..Keskustelu jatkuu

Illallinen

Siivous

ILTA

Tutustumista

Iltapaja:
antiautoritaarisest

Illallinen klo
19.00

Bileet ja elävää
musiikkia

Siivous

a vanhemMuudesta

Iltapaja:
Inhabit

Sauna, videoita,
vapaamuotoista
hengailua

Sauna, videoita,
vapaamuotoista
hengailua

Miten luoda turvallinen ja inspiroiva leiri?
Tarkoituksena on luoda pohjaa leirille, jolla jokainen voi tuntea
itsensä mahdollisimman vapaaksi ilmaisemaan näkemyksiään. Hyvässä
ilmapiirissä omista poikkeavia näkökulmia on mahdollista käsitellä
turvallisesti. Luova ajattelu vaatii turvallisen tilan hullutella, ja ajattelun
luovuutta tässä maailmantilassa tarvitaan.

Pohdiskeleva työpaja: Gabriel Kuhnin Vallankumous on enemmän kuin iskulause - 23 teesiä
anarkismista.
Keskustelua etukäteen luetun Gabriel Kuhnin ”Vallankumous on enemmän
kuin iskulause -23 teesiä anarkismista”- artikkelin pohjalta. Olemme
valinneet ravistelevan tekstin, koska olemme varmoja ettei se jätä
ketään kylmäksi. Teesejä käydään kriittisesti (ja itsekriittisesti)
läpi pienryhmissä. Keskeistä ei ole mitä Kuhn kirjoitti,
vaan mihin me tekstistä päädymme.

Paikalliset kamppailut
Millaisia kamppailuja järjestäytyneet asukkaat ovat käyneet
vaikuttaakseen omaan elinympäristöönsä? Voiko antiautoritaari tavoittaa
näissä mitään vallankumouksellisesti merkityksellistä? Miksi tai miten
mennä mukaan? Esimerkkeinä Pispala ja Puhos

Järjestäytymisen muodoista ja tavoitteista.
Järjestäytykäämme! Kaikki toiminta lähtee jonkinlaisesta järjestäytymisestä. Tarkoitus on
pohdiskella alustusten pohjalta erityyppisen järjestäytymisen etuja ja
haasteita. Näkökulma (ainakin) muodollisesti järjestäytyneiltä ARNA:lta ja Alustalta.

Ympäristövastarinta ja vallankumous
Ympäristökamppailut antiautoritaarisesta ja vallankumouksellisesta
näkökulmasta. Resurssi-ja maakonfliktit on helppo yhdistää kapitalismin
vaatimuksiin, ja paikallisyhteisöjen autonomian loukkauksiksi.
Ekokatastrofi on selkeästi kasvutalouden aikaansaannos. Mutta millä
tavalla kaivoksen tai lentokentän vastustamisen voi nähdä toimintana
vapaan yhteiskunnan edistämiseksi? Alustusten on tarkoitus avata tätä eri
tapausten valossa

Antifasismi ja anarkistiliike
2010-luvun vaihteessa suomalaiset fasistit alkoivat järjestäytyä
määrätietoisemmin vuosikymmenen kestäneen hiljaiselon jälkeen.
Vuosikymmenen vaihteessa perustettiin Suomen Vastarintaliike (nykyään
Pohjoismainen Vastarintaliike) ja Sarastus ja Suomen Sisu aktivoitui
uudelleen. Äärioikeiston väkivaltaan vastattiin ottamalla välitön
itsepuolustuksen tarve vakavasti ja järjestäytymällä antifasistisesti.
Laajemman antifasistisen liikkeen radikaaleimman kärjen ovat
muodostaneet anarkistit, mutta mikä on ollut anarkistiliikkeen suhde
antifasismiin? Millä tavoin anarkistit ovat osallistuneet
antifasistiseen liikkeeseen ja onko tämä edistänyt anarkistiliikkeen
omia päämääriä?
Antifasismin luonne, sen kohtaamat ongelmat ja haasteet ovat olleet
erilaisia kuluneen vuosikymmenen alku- ja loppupuolella. Vedenjakajana
toimi vuosi 2015, jolloin Juha Sipilä otti Perussuomalaiset
perusporvarihallitukseen ja niin sanottu "siirtolaiskriisi" järisytti
Suomea.
Alustuksessa pohditaan käytännön esimerkein ja omiin kokemuksiin
pohjautuen antifasismin ja anarkistiliikkeen suhdetta.

Solidaarisuus ja kansainväliset kamppailut.
(in english, käännös englannista/venäjästä suomeen)
Kuulemme inspiroivia uutisia etenevistä kamppailuista, mutta
etenkin repressiosta, jota vastarinta kohtaa. Mikä merkitys on
solidaarisuudella? Mitä on vallankumouksellinen solidaarisuus? Mikä on
solidaarisuustyössä keskeistä? Voiko se mennä pieleen?
Alustukset kurdi-liikkeeltä ja venäläiseltä antifasistilta.
Inhabit

Työpajan aikana esitellään Inhabit-tekstiä ja työtä tekstin kirjoittamiseen liittyen, ja niitä asetetaan
Pohjois-Amerikan nykyisten autonomisten liikkeiden kontekstiin. Ensimmäistä osaa seuraa keskustelu
nykyaikaisista autonomisista strategioista. Mitä autonomia tänä päivänä tarkoittaa? Mitkä lähestymistavat
toimivat, mitkä eivät? Tehdään autonomiasta tuttu termi ja uusi poliittisen osallistumisen napa.

Lauantai
Tarkemmat tiedot työpajoista vasta leirin aikana. Tarkoitus kartoittaa ja käsitellä toimintaan
tarvittavia moninaisia tietoja ja taitoja tarpeen mukaan: Viestintätaidoista tapahtumien ja aktioiden
järjestämiseen ja mielenosoittamisesta lakitietoon. Sisältää pienryhmätyöskentelyä ja liikunnallisia
harjoitteita.

Arki, voima, autonomia

Työpajan tarkoitus on keskustella käytännön esimerkkien kautta projekteista, jotka pyrkivät
vastaamaan yhteen tai useampaan edellä mainituista kysymyksistä. Työpaja alkaa lyhyillä
alustuksilla, jonka jälkeen siirrytään keskusteluun. Keskustelu etenee osallistujien intressien

mukaan, mutta alustavasti tarkoituksena on jakaa ymmärrystä alustuksessa esiteltyjen
projektien taustalla, levittää hyväksi havaittuja käytäntöjä ja pohtia ilmenneitä haasteita.

