”Suvilahti on loistava alue. Villi ja vapaa”, kuvailee
Viro-instituutin projektipäällikkö, Prosessifestivaalista vastaava Jenni Kavén. ”Ihailen katutaidetta.
En itse osaa maalata, mutta on parasta tulla töihin
ja huomata, että graffitit aidassa ovat taas vaihtuneet.”
Suvilahdessa toimivan Viro-instituutin järjestämä Prosessifestivaali toivottaa maailmanluokan
katutaiteilijat tervetulleiksi Helsinkiin. ”Haluamme
tuoda virolaisia taiteilijoita Suomeen ja verkostoida
heidät kansainvälisten artistien kanssa”, Kavén
kertoo. Tiivistämön Prosessi-näyttelyssä nähdään
naapurimaan taitureiden lisäksi muun muassa
saksalaisen Flying Förtressin ja brittiläisen Petron
töitä sekä Suomen kansainvälisesti tunnetuimpiin

löytynyt paikkaa. Festivaalille huutokauppa sopii
kuin nenä päähän”, hän hymyilee. Huutokaupan
tuotoilla tuetaan nuorten taidekasvatusta.

Musaa, herkkuja ja hengailua
Puolen kilometrin päässä tuoksuu maalin sijaan
ruoka. Katu, soitto & ruoka -tapahtuma on ensimmäinen laatuaan. ”Kaupungin kaduilla soisi nähtävän entistä enemmän katukulttuuria. Päätimme siis
toivottaa ruokarekat ja katusoittajat tervetulleiksi
pihallemme”, kertoo Teurastamon tuottaja Nina
Ruotsalainen.

Teurastamolle saapuu suurin osa Helsingin
ruokarekoista – ja vielä laajempi kirjo katuosittajia.
”Tänne voi marssia soittimen kanssa tai ilman”,
kannustaa Ruotsalainen. ”On Popeda-coverbändiä
ja herkkää indietä ja lastenbändejä ja kaikkea siltä
väliltä.”
Vuoden 2011 katusoiton Suomen mestari Juha
Pekka Tapani Heikkinen esiintyy bändinsä kanssa
sekä Suvilahden että Teurastamon tapahtumissa.
KreBaamaan-kappaleestaan tuttu Heikkinen luonnehtii hymyssä suin JPTH JNE -yhtyeensä musiikkia ”neoklassiseksi trubaduurirokiksi”.
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katutaiteilijoihin kuuluvan Egsin ja ruotsalaisen
Nugin yhteismaalaus. ”Tiivistämön tulevan remontin vuoksi saamme maalata suojelukohteen seiniin
graffiteja. Täysin ainutlaatuista!” Kavén iloitsee.
Festivaalilla on lisäksi luvassa legendaarisen
Traman yksityisnäyttely, Oranssin jättisarjakuvatyöpaja, suomalais-kiinalainen katuvalokuvanäyttely, artistien puheenvuoroja, pop up -kauppa,
Prosessiklubi sekä katutaidetyöpajoja, joista vastaa
graffititaiteilija Hende Nieminen.
Nieminen puuhaa myös katutaidehuutokaupan
parissa. ”Hienot teokset ovat olleet pari vuotta kodittomina. Olen nukkunut huonosti, sillä taiteilijat
ovat antaneet kallista aikaansa eikä töille ole vielä

Prosessifestivaalin Jenni
Kavén ja Hende Nieminen
Suvilahden graffitiaidalla.
Taustalla näkyy Niemisen
vetämän lasten graffitityöpajan tuotoksia.
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Helsingin Naispoliisilaulajat, Nella Rantanen
Suositukset:

1. Kerran Kallion kaduilla - kävelydraamaesitys
Klo 17, lähtöpaikka: Karhupuisto
Kaupunginosat ja niiden historia ovat niin olennainen osa Helsinkiä! Kallion lisäksi Punavuoren kotikaupunkikulman avajaiskävely ja museobussikierros
Töölössä kuulostavat todella kiinnostavilta.

2. We Love Helsingin työpaja: Lasten kaupunki
Klo 9:30-13:30, Helsingin Kaupungintalo
Työpajassa lapset rakentavat unelmiensa kaupunkia. On tärkeää ja kivaa, että lapsille on kaupungissa näin paljon ohjelmaa. Pakko mainita myös
Nukketeatteri Sytkyt, joka kiertää esityksellään
neljässä eri asukastalossa.

3. Illallinen Helsingin taivaan alla
Klo 19-22, Pohjoisesplanadi
Pohjois-Esplanadin piknikille mahtuu 1000 ensimmäistä. Kaupunkilaisille avoin jättimäinen piknik
keskellä kesäistä Helsinkiä kuulostaa aivan ihanalta!

Poliisin tahdissa
“Parasta Helsingissä on monipuolisuus ja kauneus”,
tunnelmoi Helsingin Naispoliisilaulajien taiteellinen
johtaja Riikka Pellinen. “Ja siisteys, ja kevään ihana vehreys”, jatkaa kuoron puheenjohtaja Vuokko
Ljungberg.
Paristakymmenestä tullin ja poliisihallinnon
työntekijästä koostuva Helsingin Naispoliisilaulajat
on Suomen vanhin naispoliisikuoro. Helsinki-päivänä kuoron voi nähdä Espan lavalla, minkä lisäksi
laulajat levittäytyvät kaupungille ilahduttamaan
ohikulkijoita. “Meillä on keväisen kepeä ohjelmisto
Espalla”, paljastaa Pellinen. ”Laulamme suomalaisia
klassikoita, kuten Satumaan, mutta myös tuntemattomampia biisejä. Luvassa on kaikkea kansanlaulusta popmusiikkiin!”

Miksi kulttuuri sitten sopii kadulle niin hyvin?
Heikkinen selittää: ”Kun aloin vuonna 2011 tehdä
biisejä, oli pakko päästä esiintymään. Mihin muuallekaan sitä voi mennä kuin kadulle? Kadulla on
yleisöä, ihmisiä! Ja niiden on pakko seurata mun
esitystä”, hän nauraa.
Teksti: Henna Raatikainen

Tämän lehden kannessa komeilee 31-vuotias
artesaani, koruseppä ja kolmen lapsen isä,
Rodrigo Duende. Brasilialaissyntyinen Rodrigo
saapui Helsinkiin kesäkuussa 2004 – keskelle
Helsinki-viikkoa ja Samba-karnevaalia! ”Näky
oli koskettava ja hyvin merkillinen. Tunsin oloni
heti tervetulleeksi ja kotoisaksi!”
Uuteen kotikaupunkiin sopeutuminen olikin
nopeaa. 15-vuotiaasta asti koruja tehnyt
Rodrigo ryhtyi myymään korujaan Kauppatorilla ja festivaaleilla. Kauppa kävi hyvin, ja
vuoden 2004 lopussa Rodrigo perusti oman
yrityksen, Pau Brasilin. Tällä hetkellä elämäniloinen mies opiskelee ravintolakokiksi. ”Unelmani on auttaa Amazonian alkuperäiskansoja
– ja avata Helsinkiin brasilialainen ravintola.”
Kesäisessä Helsingissä Rodrigon voi bongata puistosta leikkimässä lastensa kanssa tai
myymässä korujaan Kauppatorilla.

Kaikki paikat,
joissa näkee joko ratikkakiskot tai meren.
Kahvila
Regatta - Siinä yhdistyvät Helsingin
merellisyys, ihana funkkis-Töölö ja tuore
korvapuusti!
Kaivopuisto ja sen rantakadut ovat kesäaamuna ihania paikkoja!
Gångvägen utanför Brunnsparken
vid stranden. Där finns vacker utsikt
och fint ljus. Där finns också kafféer med jämna mellanrum
och god glass.





Visit Finland / Juho Kuva

Katukulttuuri tulee taas. Suvilahdessa ja Teurastamolla maalataan, soitetaan ja syödään –
omilla ehdoilla.
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Helsingin Naispoliisilaulajat Espan lavalla klo 13.
www.naispoliisilaulajat.fi
Teksti: Henna Raatikainen
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