
NO LABELS NO WALLS + WE ARE ONE FESTIVAL 2020 FAQ 
 
Mikä on No Labels No Walls? 
 
Kulttuuria. Toimintaa. Luovuutta. Tämä kaikki tapahtuu kun meillä ei ole maailmassa meitä 
leimaavia asioita tai rajoittavia esteitä. Se miten syrjäydymme ei tapahdu tasa-arvoisesti. Pääsy 
mukaan ja tasa-arvoinen kansalaisuus yhteiskunnassa on vaikeaa, erityisesti ihmisille, jotka 
kuuluvat marginalisoituun osaan väestöä. Kaikki leimat ja muurit, jota rakennamme, aiheuttavat 
eriarvoisuutta ja estävät todellisen tasa-arvon. Kukunori, The Strindberg Laboratory ja We Are 
One yhteisö ovat tuoneet yhteen monimuotoiset yksilöt, järjestöt ja organisaatiot vahvistamaan 
No Labels No Walls -liikettä. Verkostomme koostuu kanaianvälisistä organisaatioista, voittoa 
tuottamattomista järjestöistä ja yksilöistä joiden työ tai kiinnostus on kulttuurin, taiteen, 
maahanmuuton, vanhusten, vankien, toipujien, kuntoutujien ja koulutuksen piirissä. No Labels 
No Walls yhteisön monimuotoisuuden kautta olemme voineet luoda toimintaa, jossa taide ja 
kulttuuri yhdistävät ihmisiä kaikkialta. Toimintamme osoittaa, että se joka meitä yhdistää on 
vahvempaa kuin se mikä meitä erottaa! 
 
Mitkä ovat arvomme? 
 
1. Kuuntelemme toisiamme. 
2. Luomme ilmapiirin, jossa jakaminen on mahdollista. 
3. Yhteisömme perustuu tasa-arvoon, monimuotoisuuteen ja kunnioitukseen. 
4. Taide ja luovuus kuuluvat kaikille. 
5. Olemme avoimia uusille mahdollisuuksille ja laajennamme tietoisuuttamme. 
6. Ketään ei saa leimata ja kaikkia kohdellaan kunnioituksella. 
No Labels No Walls -yhteisö tekee yhteistyötä: 
 
Miten saavutamme tavoitteemme? 
 
1. Tuomalla yhteen monenlaisia ihmisryhmiä. 
2. Jakamalla hyväksi havaittuja käytäntöjä ja oppimalla uusia työtapoja. 
3. Rakentamalla kansainvälisiä yhteyksiä globaalin näkökulman saavuttamiseksi. 
4. Edistämällä kaikkien mukaan ottamista ja kaikkien yhteistyötä yhteiskunnassa. 
5. Tulemalla tietoisiksi monenlaisista näkökulmista, jotta voimme kasvaa ja luoda uutta. 
6. Menestystä ei saavuteta yksin, ja me kaikki tarvitsemme toisiamme. 
 
 
 
 
 
 



Miten toimimme? 
 
Ensimmäinen yhdessä muodostettu tapahtuma oli vuoden 2019 No Labels No Walls festivaali, 
joka järjestettiin Helsingissä 23. - 24.9.2019. Tapahtumapaikkoina olivat keskuskirjasto Oodi, 
Kulttuurikeskus Caisa ja Alakulttuurikeskus Loukko. Tämän lisäksi tapahtuma kokosi 
digitaalisesti ihmisiä ja yhteisöjä yhteen eri puolilta maailmaa. Tapahtuma piti sisällään yli 50 
erilaista työpajaa, esitystä ja keskustelua. Tapahtumaan osallistui yli 600 henkilöä paikanpäällä 
ja etäyhteyden kautta.  
 
No Labels No Walls yhteisö on järjestänyt yli 15 taidetapahtumaa ja työpajaa (SMAW), jossa 
tapahtuma luodaan ja toteutetaan syrjittyjien tai eriytettyjen yhteisöjen kanssa hauskoilla 
vuorovaikutteisilla kulttuuri ja taidetyöpajoilla. Luomme osallistujien kanssa erilaisia tapoja ylittää 
meitä erottavia kuiluja ja vähentää vähemmistöihin liittyvää syrjintää. Työpajat auttavat 
yhdistämään ihmisiä ja yhteisöjä ja kasvattamaan kansainvälistä No Labels No Walls yhteisöä 
ja liikettä.  
 
Tärkeä osa toimintaamme on digitaaliset No Labels No Walls Action Monday tapaamiset, joka 
maanantai. Tapaaminen tarjoaa laajalle kansainväliselle yhteisölle mahdollisuuden kerääntyä 
yhteen yhteisön jäsenistä nousevan teeman ympärille. Olemme järjestäneet yli 10 
maanantaitapaamista, jotka ovat koonneet yhteen yli kolmesataa ihmistä eri puolilta maailmaa. 
Tapaamiset ovat ilmaisia ja avoimia kaikille osallistujille. Action Monday -tapahtumissa on ollut 
mm. virtuaalisia taidenäyttelyitä, työpajoja, jotka käsittelevät hyvinvointia Covid-19 pandemian 
aikana tai sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja monia muita aiheita. 
 
Kaikki verkoston toiminta jaetaan No Labels No Walls kotisivun ja sosiaalisen median kautta. 
Ryhmässämme on tällä hetkellä yli 700 jäsentä. 
 
 
Kukunori 
 
Kukunori on kulttuurin ja hyvinvoinnin liitto, ja toimii tasa-arvoisen ja kestävän sosiaalisen 
hyvinvoinnin puolesta sekä kehittää uusia ajatuksia ja toimintoja näiden haasteiden 
voittamiseksi. Kukunori on kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö sekä ajatus- ja toimintahautomo. 
Yhdistys tuottaa skenaarioita, toimintaehdotuksia ja kokeiluja jäsenjärjestöjensä käyttöön 
kohderyhmien yhteen saattamiseksi uudenlaisten yhteiskunnallisten ratkaisujen luomiseksi. 
Kukunoriin kuuluu 41 suomalaista järjestöä. 
 
Markus Vähälä 
markus.vahala@kukunori.fi 
+358503461011 
https://kukunori.fi/  
Helsinki Suomi 
 
 
 
The Strindberg Laboratory 

mailto:markus.vahala@kukunori.fi
https://kukunori.fi/


 
Strindberg Laboratory on ammattimainen teatteriyhteisö joka luo yhteisölähtöistä 
teatteritoimintaa yhdessä monimuotoisten yhteisöjen kanssa. Strindberg Laboratory luo omia 
teatteriesityksiään yhteistyössä ihmisten kanssa luoden väyliä ja siltoja eri yhteisöjen ja 
vähemmistöjen välillä. Teatteri uskoo monimuotoisuuteen tärkeänä ulottuvuutena yksilöllisen ja 
yhteiskuntaa muuttavan ensiluokkaisen teatteritoiminnan luomisessa. 
 
The Strindberg Laboratory järjestää teatterityöpajoja paikallisille organisaatioille, jotka 
työskentelevät mm. vankien, entisten vankien, yliopisto-opiskelijoiden, 
mielenterveyskuntoutujien, autistien ja monenlaisten ihmisryhmien kanssa. Kaikki työpajat 
kulminoituvat ainutlaatuisiin teatteriesityksiin. 
 
Michael Bierman 
michaelbierman@strindberglaboratory.com 
+1 (714) 310 5073 
https://strindberglaboratory.com  
Los Angeles USA 
 
 
We Are One 
 
We Are One yhteisö ja verkosto toimii Skotlannissa ja Iso-Britannian alueella. We Are One 
edistää inklusiivista kansalaisuutta ja kaikille mahdollisen maailman luomista. Yhteisö luo 
mahdollisuuksia kaikille taiteen, kulttuurin ja yhteistoiminnan avulla. We Are One on osa 
kansainvälistä Citizen Network verkostoa ja sitä tukee laaja joukko paikallisia järjestöjä ja 
sosiaalisia yrityksiä. 
 
John Dalrymple & Frances Brown 
john@radicalvisions.com 
frances@radicalvisions.com 
+44 (0) 7765 246345 
https://citizen-network.org/ 
https://weareone5.wixsite.com/website-2  
Glasgow Scotland 
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