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Teens talk back (ENG) 

A panel of teenage girls discuss feminism – what does it mean to them, is it cool and what do boys think? 
An interactive session with WOW London, moderated by Fatima Anttonen 

 

Women Who Make a Difference (ENG) 

They have created and led international campaigns, risked their lives and suffered in the pursuit of equality, 
justice and human rights. Now we get to hear their stories and learn how each of us can help. 

Speakers include: Mariana Katzarova, Founder and Chair of RAW in WAR (Reach All Women in WAR), 
previously of United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (UN HRMMU), OSCE ODIHR 
(Office for Democratic Institutions and Human Rights) and Organization for Security and Cooperation in 
Europe (OSCE) Mission in Kosovo 

 

Women of Vision (ENG) 

Anna Hildur (founder, director and chair of various different music business bodies and organisations and 
avid campaigner) will interview visionary women who play a leadership role in shaping societies and 
businesses. These powerhouses will discuss their work, careers, and experiences and we get behind the 
scenes look at the personalities and individual stories that enable these women to go forward and realize 
their dreams. 

Interviewees include: Helen Sildna, promoter and campaigner, Citizen of the Year in Estonia 2015. 

 

Silvotut, syrjityt, vaiennetut, vaaralliset – näkökulmia tyttöjen elämään meillä ja muualla 

Toteutettu yhteistyössä Zonta International Piiri 20:n kanssa. Zonta International on johtava, eri alojen 
ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen järjestö, joka voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa 
palvelu- ja vaikuttamistyön avulla. 

 

Our Story (ENG) 

Writer Jónína Leósdóttir and the former Prime Minister of Iceland Jóhanna Sigurðardóttir tell their story. 

Now retired Sigurðardóttir was the first openly LGBT-person in the world to become Prime Minister. She 
speaks about gender equality, women in politics, the economic crisis in Iceland and LGBT-issues, both on a 
personal level and in a global context. 

Leósdóttir talks about her book Jóhanna and I, which tells the story of her and Sigurðardóttir’s relationship 
since it started in 1985 and to the present day. 

http://www.wowfinland.fi/
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Discussion in the Dark 

Erityislaatuisia naisia ja heidän tarinoitaan kuullaan täysin pimeässä. Millaisia mielikuvia kertojasta herää, 
kun ne perustuvat vain kuuloaistin varaan? 

 

Ihan itsekö sinä tämän teit? 

Joukko suomalaisia taiteilijoita kertoo, millaista on olla naisena kulttuurin ja taiteen maailmassa. 
Moderaattorina kirjailija Johanna Sinisalo. 

 

Naisen 100 vuotta 

Mitä asiasta tiedämme talouden, lääketieteen, sosiaalitieteen ja musiikkitieteen näkökulmista? 
Moderaattorina professori Kaija Holli. 

Panelisteina mm. professori Pirkko Moisala. 

 

Tarinateatteri Vox 

Johtaja Tiina Syrjä. Tarinateatteri on yhteisöllistä ja vuorovaikutteista improvisaatioteatteria, joka perustuu 
yleisön kertomiin tositarinoihin. Konsepti on syntynyt 1970-luvulla ja on kehittynyt suosituksi soveltavan 
teatterin menetelmäksi, jota käytetään yhteisöllisen keskustelun keinona. 

 

Hauska nainen ja muita mahdottomuuksia 

Komiikkatyöpaja, vetäjänä näyttelijä ja kirjailija Sanna Stellan. 

 

Alle kymmenvuotiaiden feministinurkka 

Työpaja. Feminismi ei ole vain aikuisten juttu. Pilvi Kuitu johdattaa nuoret feministit keskustelemaan siitä, 
mitä tasa-arvo tarkoittaa, miten sitä voi edistää ja mitä f-sanalla oikein tarkoitetaan. Saman sisältöisiä 
työpajoja muissa WOW-tapahtumissa ympäri maailmaa. 

 

Sirkusrakkaus PumPum 

Ohjattua toimintaa, hinta 8€/tunti. PumPumin seurassa lapset pääsevät mm. mukaan PumPumin Pellejen 
johtamaan supersuosittuun lasten mielenosoitusmarssiin ja sen ympärille lasten kanssa ideoituun 
hulvattomaan työpajaan. Marssin perusajatus on ystävyys, ja lasten antamista aiheista syntyy niin yhteisiä 
marssi- ja tsemppihuutoja kuin improlauluja Pellejen toimesta. Luvassa on vallatonta ja innokasta menoa 
jossa jokainen pääsee osallistumaan ja jokainen huomioidaan! 

Mielenosoitusmarssin huudot ovat raikuneet jo useamman vuoden niin leikkipuistoissa, teatterilavalla, 
tapahtumissa ja kaduilla. WOW -toiminnan toteuttaa PumPumin Tirehtööri & PellePändi, mukanaan 
pyörätuolilla liikkuvia Pellejä, sekä huulipunaostoksille karkaileva PelleMummo. 
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Tampere Film Festival presents: Arabinaisohjaajien lyhytelokuvia 

Näytös sisältää naisten tekemiä elokuvia, jotka tulevat arabiaa puhuvista maista, Lähi-Idän ja Pohjois-
Afrikan alueilta. Alue on ollut uutisten päivittäisenä aiheena jo pitkään, mutta mitä me todella tiedämme? 
Elokuvien kautta pääsemme näkemään hieman pintaa syvemmälle, on muutakin kuin hunnutettuja naisia ja 
fanaattisia uskonkiihkoilijoita.  

Näytöksen on kuratoinut Tampereen elokuvajuhlat. Näytös ymmärrettävissä englanniksi.  

 

Tampere Film Festival presents: Suomalaisten naisohjaajien lyhytelokuvia 

WIFT (Women in Film & Television Finland)- kotimainen näytös kertoo naisesta taiteilijana ja taiteilijan 
minuudesta. Jokaisen elokuvan on myös ohjannut nainen. Näytös sisältää kaksi dokumenttia, yhden 
kokeellisen elokuvan sekä kaksi tulkintaa kaunokirjallisista teoksista. Näytöksen on kuratoinut Jenni Koski, 
Pauliina Punkin ja Elli Toivoniemen avustuksella.  

Lyhytelokuvia arabinaisohjaajilta. Elokuvanäytös toteutettu yhteistyössä Tampereen elokuvajuhlien kanssa 

 

Erilliskonsertti: Naurunkarkailu-gaala lauantaina 11.3.2017 klo 19 

Jenni Pääskysaaren emännöimä riehakas ilta täynnä komiikkaa, musiikkia ja monitaiteellisia esityksiä 
upeiden naisten inspiroimana. Riemua rytmittää Linda Fredrikssonin johtama WOW-gaalaorkesteri. 

Hinta:  Early Bird 23€ (voimassa 30.12. saakka), peruslippuna 26€ 

 

 
SUNNUNTAI 12.3.2017 

 

Selfiet, IG-mallit ja merkkilaukut – mitä mun ulkonäkö valehtelee musta? 

Fatima Anttosen vetämässä paneelissa keskustellaan siitä, miten sosiaalinen media, mainonta ja julkisen 
keskustelun asenteet vaikuttavat nuorten aikuisten minäkuvan rakentamiseen. 

Panelisteina mm. Demi- ja Tube-lehden päätoimittaja Anni Lintula. 

 

Tapaus Matti ja Mervi - lähisuhdeväkivalta ja median tarinat 

Miten todellisten ihmisten väkivaltainen parisuhde muuttuu saippuaoopperaksi? Miksi väkivallasta eli 
inhimillisestä kärsimyksestä kertova lööppi naurattaa? Mitä median tarinat kertovat naisten asemasta ja 
lähisuhdeväkivallasta yhteiskunnallisena ilmiönä ja mitä voimme oppia tarinoista? Keskustelemassa 
moniammatillinen joukko ammattilaisia, joille väkivalta on oman työn kautta tuttu ilmiö. 

Keskustelun tavoitteena on tuoda esiin ammattilaisten arkitietoa lähisuhdeväkivallasta ja herättää ajatuksia 
naisiin kohdistuvan väkivallan rakenteellisista tekijöistä. Toteutettu yhteistyössä Tampereen ensi- ja 
turvakoti ry:n ja tohtoriopiskelija Miina Kaartisen kanssa. 
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Naiset, tasa-arvo ja työelämä 

Trendi-lehden päätoimittaja Jenni Lieto luotsaa keskustelua naisista työelämässä. Mitä naiset voivat oppia 
toisiltaan? Mitä nykyaikaiselta työelämältä halutaan, kuinka tasa-arvo toteutuu työelämässä ja kuinka 
yhdistää perhe ja työ? Näitä ja muita mielenkiintoisia työelämän kysymyksiä pohditaan Trendi-lehden 
isännöimässä naiset ja työelämä asiantuntijapaneelissa.  

 

Naiset verkossa – nettikiusaaminen ja oman äänen käyttö 

Lily.fi-verkkoyhteisö emännöi Naiset verkossa -paneelikeskustelua. Paneeli tarttuu piilossa oleviin 
vallankäytön tapoihin verkossa. Miten tunnistaa nettikiusaaminen? Kuinka siihen voi puuttua ja kenen 
kaikkien asia on auttaa? Miten Lily on onnistunut säilyttämään naisia tukevan keskusteluilmapiirin? 

 

All Male Panel 

Tasa-arvoa ei ole ilman miehiä. Suuressa All Male Panelissa miehet keskustelevat kaikesta siitä, mistä 
WOW:ssa on kyse. Mitä juuri he ovat valmiita tekemään sukupuolten välisen tasa-arvon eteen? How 
hoffsome! 

Panelisteina mm. stand-upkoomikko Jamie MacDonald ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai 
Mykkänen. 

 

Sirkusrakkaus PumPum 

Ohjattua toimintaa, hinta 8€/tunti. PumPumin seurassa lapset pääsevät mm. mukaan PumPumin Pellejen 
johtamaan supersuosittuun lasten mielenosoitusmarssiin ja sen ympärille lasten kanssa ideoituun 
hulvattomaan työpajaan. Marssin perusajatus on ystävyys, ja lasten antamista aiheista syntyy niin yhteisiä 
marssi- ja tsemppihuutoja kuin improlauluja Pellejen toimesta. Luvassa on vallatonta ja innokasta menoa 
jossa jokainen pääsee osallistumaan ja jokainen huomioidaan! 

Mielenosoitusmarssin huudot ovat raikuneet jo useamman vuoden niin leikkipuistoissa, teatterilavalla, 
tapahtumissa ja kaduilla. WOW -toiminnan toteuttaa PumPumin Tirehtööri & PellePändi, mukanaan 
pyörätuolilla liikkuvia Pellejä, sekä huulipunaostoksille karkaileva PelleMummo. 

 

Body Image and Menstrual Activism 

Chris Bobel (PhD) talks about how the distorted and negative mainstream menstrual discourse reflects and 
reinforces social inequalities and how menstrual activism works to change our understanding of our bodies. 
Bobel is the Associate Professor of Women's and Gender Studies in the University of Massachusetss, 
Boston and the President of the Society for Menstrual Cycle Research. 

 

Elävät legendat 

Me tarvitsemme esikuvia. Suuret naiset kertovat oman elämäntarinansa: Miten minusta tuli minä? 
Puhujina Lenita Airisto, Hilja Grönfors, Seela Sella. Haastattelijana Rosa Meriläinen. 
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Sing & Shine -ilmaisutaitotyöpaja 

Vetäjänä kapellimestari Sanna Valvanne. Tervetuloa kaikki yhdessä irrottelemaan, ilmaisemaan, 
improvisoimaan, laulamaan, liikkumaan, luomaan ja musisoimaan koko sydämestä! 

 

Itsepuolustustyöpaja 

Opi kolme liikettä, joilla voit puolustautua fyysiseltä hyökkäykseltä, koska vaan, milloin vaan! Ohjaajana 
Pauliina Ståhlberg, mustan vyön karateka, joka on opettanut itsepuolustusta palomiehille Glasgowssa ja 
toimittajille Afganistanissa. 

 

Tarinateatteri Vox 

Johtaja Tiina Syrjä. Tarinateatteri on yhteisöllistä ja vuorovaikutteista improvisaatioteatteria, joka perustuu 
yleisön kertomiin tositarinoihin. Konsepti on syntynyt 1970-luvulla ja on kehittynyt suosituksi soveltavan 
teatterin menetelmäksi, jota käytetään yhteisöllisen keskustelun keinona. 

 

Tampere Film Festival presents: Arabinaisohjaajien lyhytelokuvia 

Näytös sisältää naisten tekemiä elokuvia, jotka tulevat arabiaa puhuvista maista, Lähi-Idän ja Pohjois-
Afrikan alueilta. Alue on ollut uutisten päivittäisenä aiheena jo pitkään, mutta mitä me todella tiedämme? 
Elokuvien kautta pääsemme näkemään hieman pintaa syvemmälle, on muutakin kuin hunnutettuja naisia ja 
fanaattisia uskonkiihkoilijoita.  

Näytöksen on kuratoinut Tampereen elokuvajuhlat. Näytös ymmärrettävissä englanniksi.  

 

Tampere Film Festival presents: Suomalaisten naisohjaajien lyhytelokuvia 

WIFT (Women in Film & Television Finland)- kotimainen näytös kertoo naisesta taiteilijana ja taiteilijan 
minuudesta. Jokaisen elokuvan on myös ohjannut nainen. Näytös sisältää kaksi dokumenttia, yhden 
kokeellisen elokuvan sekä kaksi tulkintaa kaunokirjallisista teoksista. Näytöksen on kuratoinut Jenni Koski, 
Pauliina Punkin ja Elli Toivoniemen avustuksella.  

Lyhytelokuvia arabinaisohjaajilta. Elokuvanäytös toteutettu yhteistyössä Tampereen elokuvajuhlien kanssa 

 

Erilliskonsertti: WOW päätöskonsertti: Miten minusta tuli minä? sunnuntaina 12.3.2017 klo 17 

Maria Veitolan emännöimä kunnianosoitus suomalaisille naissäveltäjille ja -sanoittajille. Kuulemme 
heidän tarinoitaan ja kappaleitaan sekä legendoja niiden synnystä upean Eeva Kontun johtaman WOW-
orkesterin tahdittamana. 

Hinta: Early Bird 23€ (voimassa 30.12. saakka), peruslippuna 26€ 


