
Uusi elämä vaatteelle! 
-korjauspaja
@Kaupunkiverstas 

Tule kysymään apuja ja neuvoja 
vaatteen pesuun ja korjaukseen. 
Jos vaatteesi kaipaa pientä paik-
kausta tai korjausta, ompelutii-
mimme on neuvomassa. 
Korjausompelutiimi on paikalla 
klo 14–20. 
Järjestäjänä SOL Pesulapalvelut.

Kuvausnurkka 
#WhoMadeMyClothes

Kuvausnurkalta voit hakea Vaate-
vallankumous-aiheisen kyltin,
ottaa kuvan itsestäsi kyltin kanssa 
Oodissa ja vaatia vastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä. Julkaise kuvasi so-
messa hashtagein 
#vaatevallankumous, #fashionrevo-
lution ja #whomademyclothes. 
Muistathan laittaa Oodin 
sijainniksi!

Klo 14-14.30 
Me olemme Vaatevallankumous
– kampanja esittäytyy

Kuudetta kertaa järjestettävä 
kansainvälinen Fashion Revoluti-
on -kampanja, suomeksi 
Vaatevallankumous, sai alkunsa, 
kun Rana Plazan vaatetehdas 
romahti. Me haluamme vaateteol-
lisuudelta vastuullisuutta ja läpi-
näkyvyyttä. Haluamme vastauk-
sen kysymykseen 
#WhoMadeMyClothes!

Elisa Kärki 
Kestävyys ja muoti -asiantuntija 
Suomen Vaatevallankumous-
kampanjan vetäjä 2019
Kia Toivonen
Viestintäasiantuntija
Bianca Tallberg
Tapahtumakoordinaattori

Klo 14.30-15 
Mikä on muuttunut sitten Rana 
Plazan romahduksen?

Ovatko työolot ja tehdasturvalli-
suus kehittyneet parempaan 
suuntaan Bangladeshissa, vai 
onko ongelmia siirretty vain 
eteenpäin muihin maihin? Riit-
tääkö palkka? Mitä The Accord, 
sopimus palo- ja rakennusturvalli-
suudesta Bangladeshissa brändi-
en ja ammattiyhdistysten välillä, 
on saavuttanut? Tukevatko pui-
tesopimukset ponnisteluissa vas-
tuullisuutta kohti? 

Elisa Kärjen haastattelussa Eetti-
sen kaupan puolesta ry:n toimin-
nanjohtaja Lotta Staffans.

Klo 16.30-16.50
Vaatteen laatu, huolto ja 
käyttöiän pidentäminen. 
Mistä tunnistaa hyvälaatuisen 
vaatteen?

SOL Pesulapalveluiden asiantunti-
ja Taija Paavola antaa käytännön 
vinkkejä vaatteiden huoltamiseen 
ja laadun tunnistamiseen. Tiesit-
kö, että vaatteiden iän pidentämi-
nen vain yhdeksällä kuukaudella 
pienentää sen hiilijalanjälkeä n. 
20–30 %? 

Klo 16.50-17.25
Vaaliako vaatteita? Miten 
vaatteen vaaliminen liittyy Vaa-
tevallankumoukseen? 

Muodin tutkimuksen ja 
käsityötieteen dosentti Ritva 
Koskennurmi-Sivonen pitää 
lyhyen puheenvuoron vaatteen 
vaalimisesta ja muodin hidasta-
misesta.  Lopuksi keskustelem-
me kampanjan työkaluista ja 
muodin teorioista niiden 
taustalla.

Klo 18.30-19 
Piiloöljy vaatteissamme 

Vaatteemme keräävät matkaan-
sa elinkaaren eri vaiheissa piiloöl-
jyä. Keskustelua vaatteissa piile-
vistä ongelmista ja keinoista 
niiden ratkaisemiseen. 
Visuaalisuus ja viestintä ovat  yh-
dessä tehokkaita keinoja tiedon 
levittämiseen ja ratkaisujen löytä-
miseen. Keskustelussa 
Essi Karell (tohtorikoulutettava, 
Aalto-yliopisto), Jari Tamminen 
(pääjohtaja, Häiriköt päämaja) ja 
Vaatevallankumouksen Elisa 
Kärki (kestävyys- ja muotiasian-
tuntija).

Klo 19.30
I made your clothes 
–Safia Minney

Päivän loppuhuipennuksena soi-
tamme konferenssipuhelun kuul-
laksemme kommentteja Vaate-
vallankumous-kampanjan tee-
moista eettisen liiketoiminnan 
pioneerilta, People Treen perusta-
ja Safia Minneyltä.  

Klo 17.30-18.30
I Made Your Clothes 
WEECOS -muotinäytös

Oodin kirjataivaassa koetaan ai-
nutlaatuinen I made your clothes 
WEECOS -muotinäytös. 
Kuulemme tarinoita kauniiden 
vaatteiden tekijöistä ja saamme 
tietoa millaista näytöksessä ole-
vien merkkien vastuullisuus on.

Muotinäytöksen jälkeen on oiva 
mahdollisuus vapaamuotoisesti 
tavata mahtavia vaatteiden ja 
muotinäytöksen tekijöitä 
Meet Your Maker -osiossa livenä!

Love Stories & Resources 
@2. krs, ryhmätyöhuone 8

#LovedClothesLast
Onko Fashion Revolution sinulle 
uutta, olet kiinnostunut kampanjan
teemoista, mutta et ole täysin 
varma miten lähestyä tai syventää 
tietämystäsi aiheista? ‘Love Stories 
and Resources’ -huoneessamme 
löydät kirjoja, lehtiä sekä muita 
mahtavia resursseja, joihin voi va-
paasti tutustua rauhallisessa ja
miellyttävässä ympäristössä. 

Voit myös lainata kirjaston mate-
riaaleja ja tutustua niihin kotona. 
Huoneessa voit allekirjoittaa 
Fashion Revolution manifestin, 
lähettää lempimerkillesi sähkö-
postin tai jakaa oman LoveSto-
ry-kuvan lempivaatteestasi. 
Tervetuloa tutustumaan teemoi-
hin kanssamme!

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä SOL Pesulapalveluiden kanssa.

Keskustelut & puheenvuorot: Asiaohjelma Kuutiossa


