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Alternative Party juhlii unelmat toteen

Kymmenvuotisjuhla
Tieteen ja taiteen yhdistävä demoscene-tapahtuma ja digitaalisen kulttuurin festivaali 
Alternative Party juhlii kymmenvuotista taivaltaan Steampunkin merkeissä. Tämän vuoden 
festivaalin ohjelma on saatu pääosin varmistettua ja se on kaikkineen kattavampi ja 
mittavampi kuin koskaan aiemmin. Luvassa on digitaalista tieteen ja taiteen ilottelua, sekä 
astetta rennompaa, poikkitaiteellista menoa. 

Kymmenvuotisjuhlansa kunniaksi Alternative Party 2008 yllätti 21.7. suomalaisen 
musiikkimedian julistamalla odottamattoman artistin, Front 242:n saapuvan vihdoinkin, 
kahdenkymmenen vuoden odottelun jälkeen Suomeen keikalle. IRC-Gallerian tuottaja Jari 
Jaanto kommentoi tuolloin: “vuosikymmenen tärkein tapahtuma Suomessa”. Nyt sama meno 
jatkuu, kun tapahtuma sai varmistettua erityisvieraansa. Kaliforniasta Suomeen saapuu tänä 
vuonna puhumaan Brad Templeton. 

EFFn puheenjohtaja Kaliforniasta Suomeen
Brad Templeton tunnetaan maailmanlaajuisesti kansalaisten digitaalisia oikeuksia puolustavan 
Electronic Frontier Foundationin hallituksen puheenjohtajana ja hän on kirjoittanut jo pitkään 
kyperavaruuden ongelmista. Electronic Frontier Foundation on omistautunut 
kansalaisoikeuksien ajamiseen internetympäristössä: erityisesti sananvapauden, yksityisyyden 
ja läpinäkyvyyden edistämiseen. 

Brad Templeton on ohjelmakehittäjä ja yksityisyrittäjä. Hän on myös internettiedostojakoon 
erikoistuneen BitTorrent-yhtiön johtokunnassa, Commodore 64 -ohjelmoija, internetin 
ensimmäisen .com-päätteisen verkkosivuston ja samalla ensimmäisen sähköisen 
sanomalehden ClariNet-yrityksen perustaja sekä USENET-uutisryhmien aktiivi. Tämän 48-
vuotiaan kanadalaisinsinöörin asiantuntemus tekijänoikeusasioihin ja vertaisverkkoihin 
liittyvissä asioissa on ollut avainasemassa myös useissa oikeudenkäynneissä. 

Kirjoittamisen ja puhumisen luonnonlahjakkuutena Templetonin tuotanto niin sähköisessä kuin 
painetussakin muodossa on mittava ja hän on haluttu puhuja erilaisiin konferensseihin. Hän 
osaa lähestyä käsittelemiään vakavia asioita sekä huumorin keinoin, että analysoiden politiikan 
ja populaarikulttuurin ilmiöitä luovalla ja kiinnostavalla tavalla. Kuten Alternative Partyjen 
viimevuoden vieras, Leisure Suit Larry -pelin isä Al Lowe, myös Brad Templeton on 
huumorimiehiä: hän perusti 1980-luvulla uutisryhmän rec.humor.funny, sekä sen nettisivun 
www.netfunny.com.

Templetonin saaminen Suomeen on mahdollistettu FUUGin säätiön tuella. FUUG, eli Finnish 
Unix User Group on vuonna 1984 perustettu, Suomen vanhin avoimien järjestelmien käyttäjien 
yhdistys. FUUGin ja EFFn yhteisenä päämääränä on varmistaa yksilönvapaus monipuoliseen ja 
valtavirrasta poikkeavaan tietotekniikan käyttöön kuten edellytykset käyttää myös avoimia 
järjestelmiä yhä kaupallistuvalla kentällä. FUUGin säätiön tarkoituksena on mm. avoimia 
järjestelmiä ja tietotekniikan avoimia standardeja edistävän tutkimuksen, tiedonvälityksen ja 
opetuksen tukeminen.



Unelmien ainekset
Alternative Partyn tuottaja Kim Viljanen kertoo, että kymmenvuotisjuhlan kunniaksi 
järjestäjien pitkäaikaisia haaveita on pyritty tekemään tänä vuonna todeksi. Tällaista 
kokoonpanoa ei ole Suomessa ennen nähty, ja vuoden työskentelyn jälkeen näyttääkin nyt 
siltä, että Alternative Party 2008 tulee olemaan Viljasen mukaan “unelmien täyttymys”. Tämä 
näkyy myös yleisön kiinnostuksessa: ennakkolippuja myytiin ensimmäisten viiden päivän 
aikana jo 80% viimevuotisesta ennakkomyynnin kokonaismäärästä.

Tällä ei kuitenkaan unelmia vielä toteutettu. Front 242:n ja Templetonin lisäksi Alternative 
Party 2008 sisältää musiikkia, elokuvantekijöitä, julkkiksia, luovia ihmisiä ja kilpailuja. 
Musiikkiesiintyjinä kolmen päivän aikana nähdään mm. yhdentoista vuoden jälkeen 
ensimmäisen comeback-keikkansa tekevä ranskalainen UX, joka soittaa psykedeelistä trancea 
yhdistettynä industrial- ja rockvaikutteisiin, pohjoissuomalainen Desert Planet jolta on 
odotettavissa ikimuistoisia melodioita yhdistettynä tanssittavaan biittiin, sekä live DJt Proteus, 
Mayor ja NRG. 

Tapahtumassa on myös workshopeja sekä osallistava tietokonenäyttely ja digitaalisen taiteen 
näyttely ja sinne perustetaan Iron Sky -kuuasema, jossa ohjaaja Timo Vuorensola ja 
kumppanit esittelevät tulevan scifi -elokuvan uusimmat käänteet. Lauantaina 25.10. 
mediataiteilija Tuomo Tammenpää ja kuvataiteilija Antti Ahonen Kokeellisen elektroniikan 
seurasta ohjaavat työpajan, jossa kaikki osallistujat pääsevät yhdistämään ääntä ja 
elektroniikkaa. Yksi tämän vuoden kovista esiintyjänimistä on myös serbialainen 
monialaisuudestaan tunnettu demoscene-taiteilijaryhmä Kosmoplovci. 
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