
parempaavirtaa.com

ohjelma      ohjelmaMAANANTAI 8.6.

Yhteiskuljetus Hki-Pyhäjoki klo 9-18

Klo: 18.30 Aurinkopaneelityöpaja

+ muuta leirin puitteiden rakentamista

TIISTAI 9.6.

Yleistä tutustumista  ja tietoiskuja leiristä

Leirin rakentamista, bannereiden ja kylt-
tien tekoa

Sini Pirinen: Meditaatiotyöpaja

KESKIVIIKKO 10.6.

Luonto eri aistien avulla tutuksi -työpaja, 
Lotta Suvinen

TORSTAI 11.6.
Heli Parkkonen ja Reetta Hanhikoski: 
Social Skills-työpaja
Klo 12-16 Väkivallaton kansalaistottelemat-
tomuuskoulutus
Klo 18 Ritva Imppola: Ruskean kullan ki-
mallus – asiaa biokaasun mahdollisuuksista 
-luento
PERJANTAI 12.6.
Klo 12-18 Fennovoima siivotaan Pyhäjoelta, 
Framtidsförespråkarna – Tulevaisuuden Te-
kijät. Kokoontuminen Pyhäjoen kunnantalon 
patsaalla (Kuntatie 1)

Klo 18 Pirkko Lindberg:Fukushima, ikuisesti 
-luento (Pyhäjoen kirjasto, Ruukintie 1)

LAUANTAI 13.6.     

Energiakäänne Pyhäjoella -luentopäivä klo 
10-16 Pyhäjoen lukion auditorio, Koulutie 8
Klo 11 Alpo Kekkonen
Klo 12 Jouko Korppi-Tommola
Klo 13.30 Christine Anvegård
Klo 14.30 Andrey Ozharovsky

SUNNUNTAI 14.6.

Mielenosoituspäivä!

MAANANTAI 15.6.

Mielenosoituspäivä!

TIISTAI 16.6.

Dragon Dance Theatre -työpaja

Olli Tammilehdon työpaja: 
Ympäristökatastrofi vai yhteiskunnallinen 
muutos

KESKIVIIKKO 17.6.

Dragon Dance Theatre -työpaja

Olli Tammilehdon työpaja: 
Ydinvoima ja ilmastonmuutos

TORSTAI 18.6.
Dragon Dance Theatre -työpaja
Ympäristötaidetyöpaja, Lotta Suvinen
Olli Tammilehdon työpaja: Pysäytetyt ydin-
voimahankkeet maailmalla
Klo 18 luentoja
V T Padmanabhan: Intian kokemus VVER-
reaktorityypin toimintavoista
Jari Natunen: Fennovoiman taloudelliset on-
gelmat
PERJANTAI 19.6.

Juhannusaatto; juhlat

Dragon Dance Theatre -työpajan 
huipennus

LAUANTAI 20.6.

Keskustelu: Mitä leirin jälkeen?

SUNNUNTAI 21.6.

Siivousta

Muutokset ohjelmassa mahdollisia.

HUOM! jos tilaisuuden paikkaa ei ole ohjel-
massa mainittu, tilaisuus on leirillä: Puustel-
lintie, Pyhäjoki (kohdalla Hietakari)



Parempaa 
Virtaa! -leiri
Pyhäjoella 8.-21.6. järjestettävällä leirillä 
jätetään ydinvoima taakse ja siirrytään 
uusiutuviin energiamuotoihin. Ydinvoima-
teollisuus on riskialtista, kallista ja likais-
ta. Pyhäjoen Hanhikivenniemen luonto 
on säilytettävä. On aika näyttää, mikä 
voima uusiutuvissa energiamuodoissa ja 
kansalaisten aktiivisuudessa on!

Parempaa virtaa –leiri järjestetään Han-
hikivenniemellä, mutta suunnitellun 
voimala-alueen ulkopuolella. Yksityinen 
mökin omistaja on luvannut tonttinsa ja 
mökkinsä leirin käyttöön. Tontti sijaitsee 
meren rannalla. Sinne on tarkoitus pys-
tyttää puolijoukkuetelttoja ja omia telt-
toja voi myös ottaa mukaan. Tontille on 
myös mahdollista rakentaa telttasauna ja 
tämä voi olla osana leirin ohjelmaa.

Kahden viikon aikana järjestetään yhteis-
työnä ydinvoimakriittisiä ja puhtaampia 
energiamuotoja käsitteleviä luentoja, 
työpajoja ja tempauksia. Leiri muotoutuu 
osallistujiensa näköiseksi. 

Leirin on tarkoitus herätellä ajatuksia 
siitä, mitä vaihtoehtoja meillä on ydinvoi-
man sijaan, miten erityisesti maaseudulla 
uusiutuva energian tuotantoa voisi lisä-
tä ja miten ihmiset voisivat itse tuottaa 
oman sähkönsä. Luvassa myös aurinko-
paneelityöpaja.

Leirin aikana haluamme keskustella pai-
kallisten kanssa ja järjestää toimintaa 
Pyhäjoella ja/tai Parhalahdella.

Parempaa virtaa! -leiri 
Leirin osoite: kartalta Puustellintie, 
Pyhäjoki (kohdalla Hietakari)

Aurinkopaneeli- ja muihin työpajoihin il-
moittautuminen p. 044 9655245 tai 
parempaavirtaa@maanystavat.fi.

Dragon Dance Theatre workshop toteu-
tetaan kolmena päivänä, kolmen tunnin 
jaksoissa (ks. www.dragondancetheat-
re.com).

Leirin muuta ohjelmaa toteutetaan osal-
listujien aloitteesta. Yhteiskokoontumisia 
pyritään pitämään aterioiden yhteydessä. 
Kokit ilmoittavat ruokailujen aikataulut.
Ohjelmamuutokset mahdollisia. 

Taustaa luennoijista ja työpajoista (ks. 
lisää parempaavirtaa.com)

Biologi Ritva Imppola on toiminut uu-
siutuvan energian edistäjänä useissa 
energiahankkeissa

Olli Tammilehto on suomalainen vapaa 
kirjoittaja ja tutkija. Tammilehdon kirjoi-
tukset käsittelevät esimerkiksi globali-
saatiota, ekofilosofiaa, ekologisen kriisin 
ja ilmastonmuutoksen syitä, taloudellista 
ja poliittista ajattelua, yhteiskunnallisia 
liikkeitä ja Venäjää. 

Pirkko Lindberg on entinen radiotoi-
mittaja, vuodesta 1990 täysiaikainen 
kirjailija. Romaanien ohella kirjoittanut 
kolme eko-matkakirjaa, viimeisin nimel-
tä Fukushima för evigt (ei vielä julkaistu 
suomeksi). Matkusti syksyllä 2013 Japa-
nissa, aina pohjoisesta Hokkaidosta ete-
läiseen Okinawaan asti, haastatellen ih-
misiä heidän kokemuksistaan 11.3.2011 
ja sen jälkeen. 

Meditaatiotyöpaja: Kärsimyksen koh-
taaminen ja aktiivinen toivo teollisen 
kasvuyhteiskunnan aikakaudella

Social Skills-työpaja: lehdistön ja kri-
tiikin kohtaamisesta mukavalla tavalla.


