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OHJELMA  
 
Puhos ♡ People 2018 festivaali 
Lauantaina 25.8.2018 kello 15-22 
Liikekeskus Puotinharjun Puhos 
Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki 
www.puhosfest.fi I info@puhosfest.fi  
 
Ohjelmaa päivitetään 25.8.2018 asti. 
 
 
MUSIIKKI 
 
Lava 
 
16:00- 16:40 I  Maria Gasolina on pää-asiassa brasilialaista, sekä myös lähi-itä että 
pohjois- ja itä-afrikkalaista käännöspoppia soittava kokoonpano, joka on liikuttanut 
täysiä klubeja ja festivaaliyleisöä jo vuodesta 2001. Yhtyeen livekeikkojen 
tavaramerkiksi on vakiintunut omalaatuinen niveliä liikuttava rytmiralli, jonka 
orgaanista kutsua on vaikea vastustaa. 
 
17:10 - 17:40 I Kingfish on monikulttuurisen Suomen äänitorvi. Uuden aallon 
suunnannäyttäjä. Just se somali, jonka tekemisiä sun tulee nyt kyttää, jos haluat 
nähdä tulevaisuuteen. Tietosanakirjassa on Energian kohdalla kuva Fisun keikalta. 
JustSeSomali. Koko kesä. Tonni. Hittiä hitin perään. Kuten Tasoi Recordsille miehen 
kiinnittänyt Mikael Gabriel räppää, junnut on tulevaisuus, varokaa Fisun plattaa. 
 
18:10 - 18:40 I ES-OW on senegalilainen reggae ja afro-pop-taiteilija. Es-ow: n 
kappaleet juurtuvat ihmisten tasa-arvon ideologiaan, etsivät oikeutta ja ovat 
innokkaita auttamaan tarvitsevia. Sanoitukset heijastavat myös monikulttuurisia 
perusteita Afrikan juurtuneesta musiikista eri mantereilla, koska niitä lauletaan 
englannin, fulan, mandingan, diolan, wolofin, espanjan ja ranskan kielillä. 
 
19:10 - 19:30 I Musta barbaari, Prinssi Jusuf, Seksikäs suklaa & Dosdela ovat 
räppäreitä, jotka viettivät lapsuutensa ja nuoruutensa Itä-Helsingissä. Musta barbaari 
on entinen kehonrakentaja ja somepersoona, joka tuli tunnetuksi musiikkivideollaan 
Salil eka salil vika. Prinssi Jusuf tunnetaan muun muassa biisistään Prinssille 
morsian. Molemmilla artisteilla on instagramissa aktiivinen fanijoukko. Seksikäs-
Suklaa ja Dosdela ovat puolestaan tunnettuja somehahmoja, jotka julkaisivat pari 
vuotta sitten ensimmäisen sinkkubiisinsä Niiku97. 
 
20:00 - 20:40 I Raappana on Suomen menestyksekkäimpiin reggae-artisteihin 
lukeutuva pitkän linjan muusikko, jonka kappaleet ovat tuoneet Suomeen kesän 
vuodenajasta riippumatta. Raappana on julkaissut yhden mixtapen ja neljä 
studioalbumia, joista viimeisin “Ennen aamunkoittoo” julkaistiin Suomen Musiikilla 
vuonna 2015.  
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21:10 - 21:30 I Cabdi Hani (DJI) rakkaudesta kertova blue jazzia ja reggaeta 
yhdistävä musiikki on tehnyt hänet kuuluisaksi Itä-Afrikassa, Lähi-Idässä, sekä 
diasporassa elävän somaliyhteisön keskuudessa Yhdysvalloissa ja Euroopassa. 
Hani kuuluu sisällissodan jälkeisen Somalian tunnetuimman yhtyeen the Horn Stars 
Bandin (Xidigaha Geeska) perustajajäseniin. 
     
21:30 - 22:40 I Dj Fawzi (US) on maailman ensimmäinen somalitaustainen nais-DJ, 
joka esiintyy aktiivisesti klubeilla eri puolilla Yhdysvaltoja. DJ-musiikkiin liittyvän 
pioneeriroolinsa ja mukaansa tempaavan musiikkinsa johdosta Fawz on tunnettu 
somaliyhteisössä ympäri maailmaa.  
 
Bar Kummisetä (2. kerros) 
 
21:00 - 02:00 I Venäläisen elektromusiikin klubi on Puhos  ♡ People 2018 
festivaalin virallinen jatkoklubi. Klubi kokoaa yhteen mielenkiintoisimmat 
venäjänkieliset elektronisen musiikin DJ:t Helsingistä, Pietarista ja Tallinnasta. 
Virallisten jatkojen rento meininki on taattu, sillä illan esiintyjät tarjoavat yleisölle 
laajan ja laadukkaan ohjelman, sekoittaen moderneimmat konemusiikin genret, kuten 
Bass, Deep House, Garage, sekä Trip-Hop, Post-Industrial ja 80-luvun Synthwave 
yhteen. Klubin DJ:t Apache Lifeforms, Stayhomie (RU / SPB), Anna Artemova 
Adams, DJ Hem ja Erykah Shalii. 
 
Dj Apache Lifeforms aloitti oman musiikkiuransa kymmenen vuotta sitten ja samalla 
keräili vinyyli-levyjä koko ikänsä. Apache Lifeforms saavutti ainutlaatuisen 
musiikkimaun omaavan asiantuntijan maineen, yhdistäen kokeellisen, rytmikkään 
konemusiikin ja post-industrial genret yhteen. Viime vuosien aikana tämän konkarin 
omia dj-settejä saattoi kuulla erilaisissa alakulttuurin musiikkitapahtumissa  ympäri 
Helsinkiä mm. Kaiun, Siltasen ja Ääniwallin klubeissa, sekä myös  FLOW-
festivaaleilla.  
 
Stayhomie -projektin takana seisoo Pietarista kotoisin oleva mies nimeltään Max 
Kubbe, muutaman, Venäjällä suosiotaan nauttivan, yhtyeen jäsen. Omassa 
musiikissaan Stayhomie, meditatiivisellä ja hyvin pidättävällä tavalla yhdistää  Bass, 
Garage ja Hip-Hop genrejä, vieden kuuntelijansa todella diippeihin sfääreihin. Tämän 
tyylikkään artistin jokainen esitys on värikäs ja täyteläinen performanssi, joka 
muuttuu sanattomaksi ja moniuloitteiseksi dialogiksi yleisön kanssa. 
 
Berliinin minimal ja synth wave -skenestä inspiraationsa saanut Anna Artemova 
Adams sekoittaa seteissään 80-luvun tummaa analogisyntikoiden soundia ja 
uudempaa synäpunk-fiilistä. Olet saattanutkin jo kuulla häntä aikoinaan Charnel 
Hausissa tai äskeittäin Club Anvilissa. 
 
DJ Hem, oikealta nimeltään Hamdam Zakirov, on Helsinkiläinen runoilija, 
vinyylientusiasti, keräilijä ja neuvostoliittolaisen Melodija-levymerkin pääarkeologi 
Suomessa. Tyylilajinaan ”Soviet Grooves” DJ Hemin setit sisältävät popin, rockin, 
funkin ja jazzin parhaimmistoa 60-luvulta tähän päivään, elokuvien hitti-iskelmiä sekä 
folkmusiikin helmiä kaikkialta entisen Neuvostoliiton alueelta. Klubia varten DJ Hem 
on koonnut ainutlaatuisen setin 80-luvun Synth-Pop genren mielenkiintoisemmista 
kappaleista entisen neuvostoliiton alueelta! 
 
Footwork, Jersey Сlub, Rap, Hip-Hop, Grime, Bassline ovat avainsanoja tämän 
nuoren, mutta lupaavan DJ:n seteissä. Erykah Shaliin huolella ja asiantuntevasti 
valitut kappaleet luovat futuristisen äänimaailman, jotka saavat kovimpienkin 
kriitikoiden vartalot liikkumaan tanssilattialla. 
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ESITYKSET  
 
Puhoksen keskusaukio 
 
20:40 - 21:10 I Puhos Muotishow esittelee Puhoksen ja Helsingin Hakaniemen eri 
kulttuuritaustaisten muotiliikkeiden asusteita. Showhun osallistuvat liikkeet: Sahra 
Laxowse, Xalima Xariif “Wlaalo”, Casri Shop, Cartamo, Queen Shop. Muotishown 
tuottavat Asiya Haybe ja Aniza Mdeeq. 
 
18:50- 19:05 ja 19:40 - 19:55 I Bollywood Kamlees on helsinkiläinen Bollywood-
tanssiryhmä, joka on erikoistunut rajasthanilaisiin kansantansseihin. Ryhmän 
koreografi Ilona Kolachana on opiskellut useita perinteisiä intialaisia tansseja niin 
Intiassa kuin Euroopassakin, ja opettaa intialaisia tansseja pääkaupunkiseudulla. 
 
 
 
TYÖPAJAT 
 
Puhoksen keskusaukio 
 
15:00 - 18:00 I Lasten työpajat tarjoavat ohjelmaa lapsille ja varhaisnuorille 
(työpajojen sisällöt päivitetään 25.8.2018 mennessä).  
 
15:00 - 18:00 I Taidetyöpajat ovat avoinna kaikille festivaalivieraille (työpajojen 
sisällöt päivitetään 25.8.2018 mennessä). 
 
15:00-18:00 I Serigrafia työpajassa festivaalivieraat voivat painaa itselleen 
kangaskassin valikoimasta erilaisia kuvia. Painantaa on mahdollista tehdä myös 
mukana tuotuihin vaatteisiin. Työpajan pitää kuvataiteilija Riku Mäkinen.  
 
15:00 - 18:00 I Hennatatuointi-työpajassa voi teettää itselleen mieleisiään 
hennatatuointeja. Työpajan pitää kuvataiteilija Abida Jahan. 
 
15:00 - 18:00 I Lettityöpajassa voi uusia kampauksensa afrikkalaisilla leteillä. Pajan 
yhteydessä voi valmistuttaa itselleen myös afrikkalaisen huivipäähineen. 
 
18:00 - 22:00 I Yökoristapahtumassa palloa pelataan yhteen koriin Dj:den 
soittaman musiikin taustoittamana. 
 
 
 
PUHOS RAVINTOLAPÄIVÄ 
 
Puhoksen 2-kerros 
 
15:00 - 22:00 I Puhos ravintolapäivä on Puhos ♡ People 2018 festivaalin kanssa 
yhteistyössä järjestettävä erillinen tapahtuma. Ravintolapäivä kokoaa yhteen pop-up 
ravintoloita sekä kahviloita eri ruokakulttuureista. Tapahtuma tarjoaa myyjille pöydät, 
tuolit ja paikan Puhokselle erikseen rakennetulta värikkäältä ravintola-alueelta. 
Osallistuminen ravintolapäivään on ilmaista. Ruokailijoita alueella viihdyttävät 
taiteilija Kristiina Tuuran yhteisöllisissä työpajoissa tehdyt kierrätysmuoviset 
kattokruunut sekä dj-musiikki.  
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Osallistujat (Ravintolapäivän osallistujia päivitetään 25.8.2018 asti) 
  
Perulainen ravintola tarjoilee herkkuja Perun eri osista. Rannikko-alueelta peräisin 
oleva Ceviche on kesäinen, raikas ja limettinen kalaruoka. Sademetsä-alueilta 
peräisin oleva Juanes on banaanin lehden sisään käärittyä ja keitettyä kanaa sekä 
riisiä perulaisilla mausteilla. Caja Andina on perulaisessa grillissä valmistettua 
possua perunan sekä salaatin kera. Empanada taas puolestaan ruokaisa 
pasteijamainen leivos kvinoa sekä lihatäytteellä. 
 
Brittiläis-suomalaisenen kahvila tarjoaa lettuja hillon, kermavaahdon, marjojen, 
banaanin tai Nutellan kera. Kahvilan valikoimiin kuuluvat myös brittiläiset kotona 
leivotut herkut juusto, pinaatti ja nakkipiirakoista porkkanakakkuun, suklaa 
muffinsseihin, banaanileipään sekä suklaa-maissilastukakkuun. Leivonnaisten 
rinnalla voi nauttia kahvia tai brittiläistä teetä. 
 
Bangladeshilaisessa kahvilassa voi nauttia Etelä-Aasian katuruokien helmiin 
kuuluvaa Fuchkaa mangolassin kera. Fuchka koostuu ontoista, lehdenohuista ja 
rapeaksi paistetusta pallomaisista leivonnaisista, jotka on täytetty tamarind 
chutneylla, mausteisella kastikkeella, sekä perunalla, sipulilla ja kikherneillä. 
 
Eritrealainen ravintola tarjoaa festivaalivieraille mausteista lihapataa Zigniä sekä 
eritrealaista kuohkeaa rieskatyyppistä Injera leipää. Ravintola tarjoilee myös Quiwaa, 
käristettyä lihaa sipulilla maustettuna valkosipulilla, inkiväärillä, chilillä, basilikalla ja 
kastikkeella. Ruoan ohessa voi nauttia erirealaista kotikaljaa Suwaa, joka on 
valmistettu paahdetusta maissista sekä ohrasta ja maustettu geholla, 
paatsamapuiden lajiin kuuluvan puun lehdillä.     
 
Somalialaisessa kahvilassa voi nauttia eri täytteisiä piiraita Sambusoja, sekä 
somalialaisia perinne- ja jälkiruokia. 
 
Etiopilainen ravintola tarjoilee perinteisiä etiopialaisia Canjeero leipiä erilaisten 
mausteisten kasvis sekä lihakastikkeiden kera. 
 
Venäläisesä kahvilassa tarjoillaan blinejä sekä makeana että suolaisena kasvis- ja 
liha täytteillä. 
 
 
 
JÄRJESTÄJÄT 
 
Puhos ♡ People 2018 festivaalin tuottavat Badbaado ry JA taiteilijat JP Kaljonen & 
Sirkku Halme yhteityössä Funky Amigos ry:n ja Muutoksii ry:n, Meh ry:n, Tusovka 
ry:n, A-ryhmän, Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry:n, Oranssi ry:n, taiteilija Kristiina 
Tuuran, muusikko Joonas Lehtolan, muusikko Megbah Ahmedin, Alanya Oriental 
Marketin, Kirkuk Cafen, Ravintola Arbailon, Sabir halal-lihan ja Tronikin kanssa. 
Festivaalin juontaja: Saartu Gada. Viestintä: Daria Tarkhova & Asha Sheikh Musse. 
Ääniteknikko:: Ville Saaristo. Festivaali-alueen visualisointi: taiteilija Kristiina Tuura. 
Tukijat: Helsingin kaupunki / Kulttuuri- ja vapaa-aika, Visio, Moniheli ry, Alli 
Paasikiven- ja Samuel Huberin säätiö. 
 
	


