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OHJELMA 
 
Puhos Loves People 2019 festivaali.           
Aika: lauantai 17.8.2019 klo 14-22                                       
Paikka: Kastelholmantie 2, 00900 HKI 
Verkkosivu: www.puhoslovespeople.fi 
Sähköposti: info(at)puhoslovespeople.fi 
Puhelin: +358468895896 

 
MUSIIKKI  
 
16:00  - 16:45  Sama & Zaray Dancers  
 
Sama on irakilaisista, libanonilaisista ja syyrialaisista muusikoista koostuva yhtye, joka esiintyy 
yhdessä Zaray Dancers tanssiryhmän kanssa. Kokoonpano tarjoaa festivaalivieraille arabialaista 
musiikkia ja vatsatanssia sekä Lähi-idän- että persialaiseen perinteeseen pohjautuvaa 
tanssiohjelmaa.    
 
17:15 - 18:00 Yeboyah  
 
Yeboyah on räppäri, jonka 2017 ilmestynyt debyyttisingle “Broflake” nosti hänet heti yhdeksi 
lupaavimmista tulevaisuuden tähdistä. D.R.E.A.M.G.I.R.L.S-rapshowssakin loistanut Yeboyah on 
ehtinyt jo esiintyä niin täpötäydellä Flow Festivalin Red Arenalla, loppuunmyydyllä Tavastialla kuin 
Ruisrockissakin. Yeboyahin vakuuttavia räppejä kuullaan myös Gasellien, Dilemman sekä Pesson 
uusimmilla albumeilla. 
 
18:30 - 19:15 Steppa Style (RU)  
 
Moskovalainen Reggae & Jungle kenraali Steppa Style on yksi ensimmäisistä venäläisistä 
artisteista, joka alkoi toastaamaan bassomusiikkiin Jamaikan patois -kielellä ja on vaikuttanut 
reggaeskenen ohella myös drum n bass ja dubstep -kuvioissa. Hän on julkaissut musiikkia 
yhdessä mm Johnny Osbournen, General Levyn, Soom T:n, J-Starin ja Dreadsquadin kanssa. 
Luvassa on väkevän vahva livesetti, jossa kuullaan vokaaleita useilla tyyleillä aina tiivistahtiseen 
moottoriturpatoastailuun asti. Kyseessä on maailmalla jo ahkerasti kiertäneen Steppa Stylen 
ensimmäinen esiintyminen Itä-Helsingissä! 
 
19:45 - 20:30 Musta Barbaari, Prinssi Jusuf, Seksikäs Suklaa & Dosdela  
 

Musta Barbaari, Prinssi Jusuf, Seksikäs Suklaa ja Dosdela ovat räppäreitä, jotka viettivät 
lapsuutensa ja nuoruutensa Itä-Helsingissä. Toista kertaa Puhos Loves People festivaaleilla 
esiintyvän kokoonpanon artisteista Musta barbaari on entinen kehonrakentaja ja 
somepersoona, joka tuli tunnetuksi musiikkivideollaan Salil eka salil vika. Prinssi Yusuf 
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.  
 

http://www.puhoslovespeople.fi/
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21:00 - 22:00 Safwaan Hilaac (NO), Halimo Gobad ja Ayanna (NO)  
 
Safwaan Hilaac (NO) on hargeisasta lähtöisin oleva muusikko, joka asuu Norjassa. Hän aloitti 
muusikon uransa somalimaassa ja yhdistää rakkauslauissaan poppia, rhytmn bluesia, soulia ja 
blue jazzia. 

 
Halimo Gobad on ruotsista suomeen muuttanut artisti, joka aloitti muusikon uransa nairobissa, ja 
nousi nopeasti tunnetuksi esiintyjäksi. Halimo Gobadin rakkaudesta kertova musiikki on tyyliltään 
yhdistelmä blue jazzia, rhytmn bluesia ja tanssimusiikkia. 
 
Ayanna on nuori nouseva muusikko, jonka soulia, jazzia ja rhytm & bluesia yhdistävällä musiikilla 
on laaja kuulijakunta itä-afrikkalaisyhteisöissä eri puolilla maailmaa. Artisti on kasvanut Norjan 
Bergenissä ja valloittanut somalialaisen musiikkimaailman miljoonia katselukertoja keränneillä 
musiikkivideoillaan.  

 
21:00 - 04:00 Puhos Loves People 2019 jatkoklubi 

 
Voittoa tavoittelematon kulttuuriyhdistys Tusovka ry tuo jälleen kerran kiinnostavimmat tuoreet 
artistit ja dj:t saman katon alle, mikä takaa loppukesän kuumimmat bileet Itä-Helsingin 
tyylikkäämmässä yökerhossa.  

 
DJ:t 

Fjordwalker on musiikkiprojekti, joka yhdistää elävän elektronisen musiikin visuaaliseen ilmaisuun. 
Projektin perustaja on säveltäjä ja äänituottaja Alex Pollanin Yakaterinburgista. Viimeisen kolmen 
vuoden aikana Fjordwalker on järjestänyt yli 400 esiintymistä 20 maassa.  

Sloppy Dunk (Rootless Reggae, Afrobeat, World music) on Mister X. Tai oikeastaan XXX. 
Mystinen antisankari, jonka saattaa bongata ainoastaan yön hämärissä. Jotkut väittää, että hänen 
mukava luonne on hyvin hämäävä, koska tällä vanhalla ketulla on korkea intoleranssi monelle 
asialle mm. laktoosille ja paskamusalle. 

Juken, Jersey Clubin ja eritempoisen bassomusan rajapinnat summaavat dj Erykah Shaliin 
futuristisen maksilmalismin.  

Yaray on muusikko ja dj, joka löytää elektonisen musiikin uusimmat trendit. Miksauksissaan hän 
haluaa välittää parhaimpia säveliä ja uniikkeja ääniraitoja tuntemattomilta taiteilijoilta sekä 
muusikoilta. 

Elävä musiikki 

al .Maz on venäläinen MC ja underground hip-hop artisti, joka etsii totuutta ja rappaa viisautta flown ja 
riimiensä kautta. Artisti toimii myös opettajana, kirjailijana ja on pedagogisen «Self-Diving» projektin 
perustaja. 

 
Helsinkiläinen Ukuli tekee grime-vaikutteista melodista suomiräppiä. Debyytti-EP on 
viimeistelyvaiheessa, ja ensimmäinen musiikkivideo julkaistiin keväällä. Intensiivisellä energialla 
räppäävä artisti pohdiskelee biiseissään mielen ja maailman hämäriä puolia.  
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ESITYKSET JA MUU OHJELMA 

 
15:30 - 17:30 Lasten ja nuorten disco  

 
Lasten ja nuorten disco on 0-17 vuotiaille suunnattu ulkoilma-disco, jonka musiikista vastaavat 
Funky Amigosin dj:t. Osana discon ohjelmaa järjestetään kaikille avoin, ohjattu ja tuomaroitu 
tanssibattle. Discon juontaa dj Happyfeet. Tuotanto yhteistyössä Suomen monikulttuurisen 
liikuntaliitto FIMY ry:n kanssa. 
 
18:00 - 18:30 Moonwalkerz Crew ja Highway Dance Crew  

 
Moonwalkerz Crew ja Highway Dance Crew esittävät yhdessä katselman k-pop tansseista. 
Tanssiesitykset on tuotettu yhteistyössä Suomen K-pop-fanien perustaman K-pop Suomi ry:n 
kanssa.  
 
19:15 - 20:00 Runoutta I Fatma Nadaf, Dorra Azzouz, Shashank Mane  

 
Runoutta kolmelta runoilijalta. Suomen ja englannin kieliset käännökset saatavissa esityksen 
yhteydessä. 
 
Runoilijat 
 
Fatma Nadaf (Syyria/Kotka) on kirjailija ja runoilija. Hän on julkaissut useita novelleja. 
Damaskuksessa hän on toiminut myös kulttuurilehden päätoimittajana.   
 
Dorra Azzaouz (Tunisia/Helsinki) on monialainen taiteilija ilmaisukeinoinaan runous, kuvataide ja 
suunnittelu. Hän julkaisee runojaan internetissä, mutta niistä ei ole vielä ilmestynyt painoteosta.  
 
Shashank Manen (Intia/Helsinki) novelleja on julkaistu Every Writer Magazinessa, Indiana Voice 
Journalissa, Vignette Reviewsissä, Diverse Voices Quarterlyssa, The Creative Truthissa, ja Gravel 
Litissä. Hänen ensimmäinen kokoelmansa novelleja ja runoutta nimeltään "Moments" on 
saatavissa mazonin verkkokaupasta. Mane on asunut Suomessa vuodesta 2013 ja valmistunut 
Jyväskylän yliopistosta (Master of Science (M.Sc.) focused in Biology of Physical Activity). 

 
Tapahtuman järjestävät Sivuvalo ja Kiila. Sivuvalo Platform ry on yhdistys, joka edistää 
monikielistä kirjallisuutta ja kielellistä yhdenvertaisuutta Suomessa. Sivuvalo pyrkii tukemaan 
Suomessa pysyvästi asuvien, muilla kuin maan virallisilla kielillä kirjoittavien kirjailijoiden 
näkyvyyttä, asemaa ja työskentelyedellytyksiä.  
 
Kiila ry on Suomen pitkäikäisin vasemmistolainen, sitoutumaton kirjailijoiden ja taiteilijoiden 
järjestö, jonka pyrkimyksenä on yhdistää vasemmistolaisuus feministisiin sekä kapitalismin, 
fasismin ja rasismin vastaisiin liikkeisiin yhdenvertaisuuden puolesta. 
 
20:30 - 21:00 Puhos Muotishow  

 
Muotishow esittelee Puhoksen ja Helsingin eri kieliryhmistä tulevien suunnittelijoiden ja 
vaateliikkeiden mallistoja. Shown tuottaa Reihaan Abdirahmaa. 
 
14:00 - 22:00 Helsingin nuorisoneuvoston nuorispäänestys 

 
Festivaalivieraiden keskuudessa järjestettävä nuorisoäänestys eri yhteiskunnallisista 
kysymyksistä. Äänestyksen tulos julkaistaan tapahtuman lopussa. Äänestyksen tuottaa Helsingin 
nuorisoneuvosto. 
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TYÖPAJAT 
 
14:00 - 20:00 Muraalityöpaja 

 
Muraalityöpajassa maalataan osallistujien suunnittelema ja toteuttama kollektiivinen seinämaalaus 
stencil-tekniikalla. Maalaus toteutetaan Puhoksen edustalla olevaan muuriin. Pajan ohjaa 
yhteisötaiteilija Heidi Hänninen - KAS! (Kontula Art School). Työpajan tuotantoa tukee Otto A. 
Malms donationsfond. 
 
14:00 - 17:00 Serigrafia työpaja  

 
Serigrafiatyöpajassa voi silkkipainaa itselleen kuvallisen t-paidan. Paidat johon painantaa tehdään 
on saatu lahjoituksena ja niitä on rajallinen määrä. Mukaan voi ottaa myös omia vaatteita tai 
kasseja painettavaksi. Pajan ohjaa kuvataiteilija Riku Mäkinen.  
 
14:00 - 17:00 Leijatyöpaja  

 
Leijatyöpajassa voi rakentaa itselleen leijan kierrätetyistä materiaaleista. Pajan ohjaa Firas al 
Baldawi. 
 
14:00 - 16:00 K-pop tanssityöpaja  

 
K-pop tanssityöpajassa tanssiryhmä Moonwalkerz Crew opettaa kahden tunnetun k-pop-hitin 
kertosäkeiden koreografiat Exid - DDD ja Pentagon - Shine. Toinen koreografioista kuuluu 
poikaryhmälle, ja sisältää vaikutteita street-lajeista. Tyttöryhmän koreografia keskittyy liikkeiden 
naiselliseen ilmaisuun. Molemmat koreografiat soveltuvat kaikille tanssittavaksi ikään tai 
sukupuoleen katsomatta. Kumpikin workshop kestää noin tunnin. Tanssitunneista ensimmäinen 
järjestetään klo 14-15 ja toinen klo 15-16. Valitse mieleisesi tunti, tai tule vaikka molemmille! 
Workshop ei vaadi edeltävää tanssikokemusta - varustaudu rennoilla vaatteilla ja hyvällä mielellä! 
 
14:00 – 16:00 Puhoksen paikat työpaja 
 

Femma Helsinki -kollektiivi järjestää Puhos ♡ People -festivaaleilla Puhoksen Paikat -pisteen. 

Pisteellä voit kertoa itse kokemuksiasi Puhoksesta ja osallistua Katja Tähjän valokuvaustyöpajaan 
Puhoksen merkittävistä paikoista ja saada kuvaamasi paikat Instagram-näyttelyyn. 
 
Puhoksen Paikkojen tavoitteena on pohtia millaisia toiveita ihmisillä on Puhoksen tulevaisuudesta, 
Puhoksen tulevaisuuden ollessa kysymysten alaisena. 
 
Tuotoksia käytetään Puhosfestien aikana Instagram-näyttelyssä, sekä tulevaisuudessa FEMMA 
Helsinki kollektiivin projektissa, jossa pohditaan asukkaiden kokemuksia kaupunkitilasta. 
 
Valokuvaustyöpajat Katja Tähjän opastuksella:14:15 ja 15:15 
 
Karttapiste Puhoksen Paikat - Places of Puhos: 14:00 - 16:00 

 
14:00 - 17:00 Hennatatuointi työpaja  

 
Hennatatuointi työpajassa voi joko tehdä itse tai saada itselleen hennatatuoinnin. Pajan ohjaa 
kuvataiteilija Abida Jahan.  
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14:00 - 17:00 Naisten huone työpaja  

 
Naisten huone on naisille suunnattu tila, jossa annetaan tukea, ystävyyttä, hoivaa ja turvaa. 
Workshopissa on halukkaille tarjolla erilaisia hoitoja ja kahvia ja teetä. Hoitojen lisäksi Naisten 
huoneeseen voi tulla hetkeksi hengähtämään ja jakamaan ajatuksiaan. Pajan pitävät taiteilijat 
Katriina Sjöblom ja Sari Hiltunen. Pajan tuotantoa tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö.  

 
14:00 - 16:00 Freestyle temppukoulu jalkapalloilijoille (urheilu / liikunta) 

 
Temppukoulu jalkapallon harrastajille. Työpajan järjestää Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto 
FIMU ry / Punainen kortti rasismille -  syrjinnän vastaista viestiä urheilun avulla. 
 
14:00 - 19:00 Jalkapalloa (urheilu / liikunta) 
 
Helsingin NMKY:n festivaalialueelle tuomalla puhallettavalla jalkapallokentällä pelataan jalkapalloa 
sekä järjestetään Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU ry:n jäsenjärjestöjen lajiesittelyjä.  
 
14:00 - 17:00 Haedong Kumdo - korealainen miekkailu 
 
Haedong Kumdo turvallinen ja mielenkiintoinen tapa harrastaa liikuntaa ja oppia näyttävää 
aasialaisten miekkojen käyttöä. Pajan tuottaa Vallgård Martial Arts ry yhteistyössä Suomen 
monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU ry:n kanssa. 
 
14:00 - 17:00 Hanmoodo - korealainen kamppailu-urheilu 
 
Hanmoodo - monipuolista korealaista kamppailu-urheilua. Lajiesittely ja ohjattu liikunta 30-45 min. 
Pajan tuottaa Vallgård Martial Arts ry yhteistyössä Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU ry:n 
kanssa. 

 
14.00 – 16.00 Capoeira työpaja (urheilu / liikunta) 
 
Capooeira työpajassa voi kokeilla tai harrastaa lajia lajin ammattilaisten ohjauksella. Pajan tuottaa  
Pium Capoeira ry / Cordão de Ouro yhteistyössä Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU ry:n 
kanssa. 
 
14:00 - 16:00  Tansanian auringon alla (urheilu / liikunta) 

 
Liikuntaharjoituksessa eletään tarinan ja tanssin kautta tansanialaisnaisen päivä. Tapahtuma on 
suunnattui kaiken ikäisille ja sen järjestää  LiiKe ja Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU ry / 
Kestävästi liikkeelle! -hanke. 
 
14:00 - 16:00 Mamanet (urheilu / liikunta) 

 
Mamanet on uusi, hauska ja helppo lentopalloon perustuva pallopeli, joka on suunnattu erityisesti 
naisille. Tule katsomaan lajiesittelyä ja pelaamaan ohjattua pallottelua. Tapahtuman järjestää 
Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto FIM U ry / Mamanet-hanke. 
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JÄRJESTÖJEN ALUE 
 
Monikulttuurista työtä tekevät järjestöt esitellevät toimintaansa festivaalivieraille tapahtuman 
järjestöille varatulla alueella. Toimintaansa esittelevät muun muassa African Care ry, Suomen 
Somaliliitto, Suomen Somaliverkosto, Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU ry, Helsingin 
NMKY, Moniheli ry:n Katto-toiminta, Helsingin Diakonissalaitoksen Unit-palvelu & Vamos hanke. 
Maahanmuuttajien tukikeskus Hilma, BuddySchool -hanke ja Auroras & Luetaan yhdessä 
verkostot, Vartiokylän seurakunnan perheläksykerho ja Suomi-Somalia seura. 

 

 
RAVINTOLAPÄIVÄ 
 
Puhos ravintolapäivässä on tarjoilla makeaa ja suolaista ruokaa Jamaikan, Kurdistanin, Somalian, 
ja Eritrean keittiöistä.  
 

 
JÄRJESTÄJÄT 

 
Puhos Loves People 2019 festivaalin tuottavat Bado ry, Funky Amigos ry, Meh ry ja taiteilijat JP 
Kaljonen & Sari Hiltunen yhteistyössä McMbayn, Tusovka ry:n, KAS! Kontula Art Schoolin, 
Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry:n, Sivuvalo Platform ry:n, A-ryhmän, Helsingin 
nuorisoneuvoston, K-pop Suomi ry:n, Suomen monikulttuurisen liikuntaliitto FIMU ry:n / Punainen 
kortti rasismille-, Mamanet- ja Kestävästi liikkeelle! hankkeiden, Pium Capoeira ry:n / Cordão de 
Ouron, Vallgård Martial Arts ry:n, Helsinki NMKY:n, Suomen Somalia verkoston, Africa Caren, 
Monihelin Katto-toiminnan, Suomen Diakonissalaitoksen Unit palvelun & Vamos hankkeen, 
Auroras & Luetaan yhdessä verkostojen, Mpmto ry:n, Banadir kahvillan, Q Expressin, Puhos 
pizzerian, Omar groupin, Finn Haj and umrahin, Taleh kahvillan, Reihaan Abdirahmaanin, 
muusikko Joonas Lehtolan ja Elyas Lemechelen kanssa. Juontaja: Jamila Mohamud. 
Ääniteknikko: Ville Saaristo. Festivaali-alueen visualisointi: tilataiteilija Kristiina Tikke Tuura ja 
kuvataiteilija Abida Jahan. Tiedotus: Daria Tarkhova. Tukijat: Helsingin kaupunki / Kulttuuri- ja 
vapaa-aika, Moniheli ry, Taiteen edistämiskeskus, Otto A. Malms donationsfond, Suomen 
kulttuurirahasto, Maahanmuuttajanuorten Helsinki Job'd ja Euroopan Unioni (Frame, Voice, 
Report: Kestävästi Liikkeelle! -hanke sekä Erasmus+: Sport PLAY! -hanke).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


