
  

Vaihtoehto 2018 Turku 
 

Uusi kansalaisyhteiskunnan, tieteen ja politiikan  
keskustelufoorumi Turussa 27-28.7.2018 

 
Uudenlainen avaus yhteiskunnalliselle kesäiselle keskustelufoorumille 
Vapaus Valita Toisin ry (VVT) järjestää Turussa perjantai 27. ja lauantai 28. heinäkuuta 2018 valtakunnallisen 
tapahtuman, joka kokoaa kansalaisyhteiskunnan, järjestökentän, akateemisen maailman, median ja politiikan edustajia 
yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista tuoreista näkökulmista.  

Ihmisten usko luotettaviin tietolähteisiin on joutunut koetukselle. Asialliselle, faktoihin ja päivitettyyn tutkimukseen 
perustuvalle vuoropuhelulle on suuri tarve. Vaihtoehtofoorumista on tarkoitus kehittää jokakesäinen yhteiskunnallisen 
keskustelun foorumi.  
 
Illaksi kaupunkifestivaalille: samaan aikaan Turussa on myös Down By The Laituri -kaupunkifestivaali.    
 
Hyvät puitteet keskusteluille Turun konservatorion saleissa: Vaihtoehtofoorumin 18 keskustelua järjestetään 
Turun konservatorion eri saleissa osoitteessa Linnankatu 60, 20100 Turku. Kartta Lisäksi Konservatorion edustalla 
oleva aukea on varattu foorumin käyttöön: Sigyn-sali (400 hlöä), Auditorio (100 hlöä) sekä Crichton-Sali (100-130 
hlöä). Sigyn-salissa on lisäksi simultaanitulkkauksen tekniikka: 3 salia, 3 tilaisuutta per päivä, kaksi päivää.  
 
Vaihtoehtofoorumin keskustelut kaikille avoimia ja maksuttomia  
Foorumi keskittyy neljään teemakokonaisuuteen:  

● Kestävä kehitys: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen 

● Demokratia ja kansalaisten osallisuus 

● Tasa-arvo ja eriarvoisuus 

● Hyvinvointiyhteiskunnan puolustus ja kehittäminen 

Tavoitteena on rikas dialogi seminaaripuhujien ja osallistujien kesken. Seminaarit suunnitellaan moniäänisiksi, joissa 
vuoropuhelussa ovat tutkimustieto, poliittinen ja yhteiskunnallinen tieto sekä kansalaisyhteisöjen tieto.  Foorumissa 
pureudutaan yhteiskunnallisiin ja globaaleihin ongelmiin niin, että löydetään myös ehdotuksia ja ratkaisuja. 
Seminaarien puhujiksi kutsutaan sekä alan kotimaisia että kansainvälisiä huippuasiantuntijoita, ja neuvotteluja 
pääpuhujista käydään parhaillaan.  

Laajat kumppaniverkostot mukana seminaarien toteutuksessa 
Foorumin suunnittelussa ja valmistelussa on ollut kannustajana ja käytännön tukena paikkakunnan olosuhteet tunteva 
Turun kaupungin tapahtuma- ja kongressikeskus.  

Seminaarit toteutetaan paikallisten ja valtakunnallisten yhteistyöverkostojen kanssa. Neuvottelut seminaarien 
toteutuksesta sekä mediakumppaneista ovat meneillään.  
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Mukaan valmisteluun kutsutaan eri teemoista kiinnostuneita tahoja, kuten yliopistot ja korkeakoulut, Turun kaupungin 
toimialoja, eri uskontokuntien yhteisöjä, ELY-keskus, varsinaissuomalainen elinkeinoelämä ja palkansaajaliike, 
poliittiset vaikuttajat, tiede- ja aateyhteisöt, kuten Sosiaalipoliittinen yhdistys, Sosiaalioikeudenseura, Heikki 
Waris-instituutti, Hyvinvointivaltion vaalijat HYVA ry, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Työelämän tutkimusyhdistys, 
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoita, Valtakunnallinen työttömien yhteistyöjärjestö, Ydin-lehti, Poliittisen Talouden 
Tutkimuksen Seura, Attac ym.  

Myös yliopiston ja paikallisten korkeakoulujen opiskelijajärjestöjä ja opiskelijoita ollaan kutsumassa mukaan 
seminaarien toteutukseen ja oheisohjelmaan. Ympäristö- ja ilmastokysymyksissä yhteistyökumppaneiksi kutsutaan 
mukaan Suomen Luonnonsuojeluliitto, Luontoliitto, WWF, Ilmatieteen laitos, Suomen Ympäristökeskus SYKE ja 
Luonnonvarakeskus sekä Arktisen neuvoston kotimaiset asiantuntijat. 

Keskusteluissa esillä isojen tutkimushankkeiden tulokset 
Suomen Akatemian Strategisen Tutkimuksen Neuvoston WIP -konsortio ”Työ, Tasa-arvo ja Julkisen vallan politiikka” 
hankkeen sekä ”Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana” TITA -konsortion keskeiset suomalaiset 
tutkimuslaitokset ja yliopistot, vetäjinä professorit Matti Tuomala (Tampereen yliopisto), Mikko Niemelä (Turun yliopisto) 
ja Olli Kangas (Kela) tuovat ajankohtaisia tutkimustuloksia seminaareihin. 

Tutkimuksen suurhankkeet tarjoavat uuden ja laaja-alaisen näkökulman hyvinvointivaltion ja – yhteiskunnan pitkän 
aikavälin muutoksien ja niihin liittyvien mekanismien ymmärtämiseen. Niissä analysoidaan talouteen, terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvää kehitystä, mahdollisuuksien tasa-arvoa ja sen toteutumista eri elämänkuluissa; työelämässä, 
toimeentulossa, varallisuudessa, kulutuksessa, koulutuksessa, terveydessä, luottamuksessa, huono-osaisuudessa ja 
perheellistymisessä. Parhaimmillaan nämä osa-alueet tuottavat sovellettavissa olevia suosituksia myös poliittisen 
päätöksenteon tueksi.  

Vaihtoehtofoorumin keskustelujen markkinointi ja dialogin levittäminen 
Foorumille avataan tammikuussa 2018 oma nettisivu, facebook-sivu ja Twitter-tili. Lisäksi sana kiirii 
yhteistyökumppanien verkostoissa. Turun kaupungin tapahtuma- ja kongressikeskus on myös keskeinen viestinviejä.  

Seminaareja voi seurata myös netissä suorana (VVT:n youtube-kanava) ja katsoa myöhemmin tallenteina. 
Keskustelujen annista raportoidaan myös jälkeenpäin artikkeleina ja blogeina. Yhteistyökumppanit voivat myös laatia 
keskustelujen johtopäätöksinä teesejä asioiden parantamiseksi ja kehittämiseksi.  

Jotta foorumi voidaan järjestää osallistujille maksuttomana, on kustannuksiin haettu erilaisia apurahoja. Lisäksi 
kumppanien toivotaan osallistuvan tarvittaessa suunnittelemansa keskustelun tai oheistapahtuman toteutuksen 
kustannuksiin eri sopimuksin.  

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule rakentamaan uutta yhteiskunnallisen keskustelun 
foorumia kanssamme 
Yhteyshenkilöt Vaihtoehtofoorumin valmisteluryhmässä  
Kristiina Kytöviita, kristiina.kytoviita@gmail.com   
Sirkka Rousu, roususirkka@gmail.com,  puh. 050 301 9132  
Seppo Ylinen, seppo.ylinen@hotmail.fi puh. 040 589 2760  
 
Lisätietoa foorumin vastuullisesta järjestäjästä  www.vapausvalitatoisin.com  
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