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Suomen ensimmäinen hiilinegatiivinen
festivaali Uus Festivaali rantautuu
Raakunamäelle kesällä 2020
Uudenlainen luonnonsuojelukonsepti Uus Festivaali
kutsuu kaikki mukaan suojelemaan luonnon
monimuotoisuutta musiikin ja esittävän taiteen
kautta. Uus Festivaali on Suomen ensimmäinen
hiilinegatiivinen festivaali, jonka tavoitteena on
kerätä varoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja
edesauttaa ilmastoliikkeiden toimintaa
Etelä-Karjalassa.
Uus Festivaali tutkii, kuinka kulttuurin kenttä voisi olla hiilineutraaliuden edelläkävijä.
Festivaaleilla tullaan näkemään monenlaisia musiikki- ja esittävän taiteen esityksiä
sekä ilmastoaiheisia keskustelutilaisuuksia. Festivaalien ohjelma suunnitellaan niin,
että siitä riittää sekä lapsille että aikuisille. Suurimpaan osaan tilaisuuksista on vapaa
pääsy.
On todella mahtavaa päästä tekemään projektia yhdessä Ilmastometsän ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämä on aivan uudenlainen luonnonsuojelukonsepti
ja on kiinnostavaa nähdä, millaisia uusia lähestymistapoja luonnonsuojeluun
voimme tarjota. Haluamme festivaalin avulla kannustaa muita tahoja osallistumaan
keskusteluun ja jakaa kokemuksiamme, kertoo festivaalin päätuottaja Lauri Tujula.
Uus Festivaali pyrkii hiilinegatiivisuuteen minimoimalla festivaalin päästöjä,
sekä keräämällä varoja, joilla hankitaan metsää hiilinieluiksi. Tavoitteena on sitoa
enemmän päästöjä kuin aiheuttaa niitä ja löytää Lappeenrannan lähialueilta
festivaalille oma metsä suojeltavaksi. Festivaalin yhteistyökumppanina on
Facebookin Luonnonsuojelualueen perustaminen kiinnostaa -ryhmästä syntynyt
Ilmastometsä ry. Ilmastometsän ideana on hankkia joukkoistetusti suojeltavaa
metsää ja yhdessä tekemällä oppia hiilensidonnasta.
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Monimuotoisten metsien suojelu on tutkitusti tehokkain tapa tukea hiilivarastoja
sekä biodiversiteettiä. Ilmastometsässä siisteintä ovat kevyt organisaatio,
uteliaisuus ja yhdessä oppiminen. Hiilineutraalin yhteiskunnan rakentaminen
on äärimmäisen kiinnostava projekti. Tähän tavoitteeseen tarvitaan avoimuutta
yhteistyölle sekä kokeilemalla oppimiselle, kommentoi Ilmastometsän
puheenjohtaja Anton Verho.
Festivaalit järjestetään Lappeenrannassa ja tapahtuman keskipiste on
Rakuunamäki, jonka ympäristöön suurin osa tapahtumapaikoista sijoittuu. Erilaisia
festivaalin yhteydessä pidettäviä tilaisuuksia saattaa levittäytyä muuallekin
kaupungille. Festivaalin yhteistyökumppaneita julkistetaan pitkin kevättä 2020.
		
Haluamme kutsua yhdessä Ilmastometsän kanssa kaikki mukaan niin festivaalien
järjestämiseen kuin ilmastotoimintaan ylipäänsä. Tarkoituksemme on festivaalin
kautta osallistaa ihmisiä ja antaa heille helpon mahdollisuuden päästä tekemään
konkreettisia ilmastotekoja. Varsinkin paikallisilla toimijoilla on nyt hyvä tilaisuus
päästä vaikuttamaan festivaalin sisältöön, joten kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä,
Tujula kannustaa.
Uus Festivaali on ilmastoneutraali festivaali, joka järjestetään kesällä 2020
ensimmäistä kertaa.
Tutustu Uus Festivaaliin lisää osoitteessa
www.uusfestivaali.fi
Lisätietoja
Päätuottaja Lauri Tujula
+358505661891
lauri.tujula@gmail.com
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