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PUISTOBLUES!

Puistoblues 2022
- Uusia tuulia
perinteisin menoin
Puistobluesin järjestäminen on ollut allekirjoittaneelle
vuoden keskeisimpiä tapahtumia jo lähes 30 vuoden
ajan. Aloitin talkootyöni artistien kuljettajana vuonna
1994 eikä sitä silloin osannut ajatella, kuinka Puistobluesin tekeminen veisi edelleen mukanaan kymmeniä
vuosia myöhemmin. JBJD ry - tuttavallisemmin Diggarit - on alkanut vuosien varrella tuntua kuin toiselta
perheeltä, jonka jokavuotinen hullunkurinen sukujuhla Puistobluesin järjestäminen on. Vaikka talkooporukka kokoontuu vain kerran vuodessa, tuntuu ettei
seuraavana kesänä tutun porukan näkemisestä ole kulunut päivääkään. Lisäksi joka vuosi PB-sukuun syntyy uusia tekijöitä ja niin tämä kaikenkirjava joukko
kasvaa vuodesta toiseen. Parasta kesässä onkin seisoa
Vanhiksen nurtsilla vilttimeren keskellä bluesin pauhatessa ja todeta, että näin me vaan se taas tehtiin!
Näin ison tapahtuman järjestäminen talkoovoimin
tuntuu hurjalta, kun sitä pysähtyy ajattelemaan. Kuvitellaanpa hetki, että idea Puistobluesin järjestämisestä
syntyisi tänään. Että laitetaanpa kasaan viisipäiväinen
kymmenien tuhansien kävijöiden juurimusiikkifestari
täysin talkoovoimin. Perustetaan koko idean toimivuus siihen, että sadat vapaaehtoiset käyttäisivät liikenevät lomansa ja vapaailtansa festarin suunnitteluun,
markkinointiin, myyntiin, rakentamiseen, tapahtuman pyörittämiseen ja lopulta purkamiseen. Hullun
hommaa, naurahtaisi moni varmasti. Uskonkin, että
Puistobluesin talkootyön vetovoimasta osa on pitkän
perinteen tulosta, osa ehkä pientä taikaa ja osa varmasti pähkähullua me-henkeä.
Tämän vuoden Puistoblues tarjoaa sopivan yhdistelmän yli 40-vuotista perinnettä ja uusia tuulia. Uusittu
Blueskatu Rantapuistossa on suunniteltu viihdyttämään yleisöä tuttuun tapaan ilmaiskonserteilla, herkuilla ja loistavalla fiiliksellä. Pääkonsertin palveluita
on uusittu paremmin palvelemaan piknik-kansaa perinteisellä vilttimerellä. Pääkonsertissa ja Bluesklubeilla kuulee legendaaristen esiintyjien ohella yleisötoiveita ja Suomen eturivin artisteja.

Puistoblues on palannut
kaupunkiin!
Haluan toivottaa
kaikille Puistobluesin
ystäville oikein hyvää
Bluesviikkoa!

Ohjelm
a
Pääko
nsertt
i

2.7.2022
Vanhankylänniemi
täyttyy piknik-koreista
ja musiikista
LAUANTAI 2.7. pääkonsertti, Vanhankylänniemi, Järvenpää
12.00

22-PISTEPIRKKO (FIN)

13.30

GAËLLE BUSWEL (FRA)

15.15

SHEMEKIA COPELAND (US)

16.45

JOANNA CONNOR (US)

18.30

DEVON ALLMAN PROJECT FEAT. LARRY MCCRAY & JD SIMO (US)

Portit auki klo 10.30.
Pääkonserttialueella lasten oma KAKARABLUES, jossa rakennetaan perinteisiä
Puistoblues-kitaroita. Lapsille ja vanhemmille temppurata klo 11.00–18.00.
Tapahtuma-alueella palvelee info sekä paita- ja lipunmyynti klo 11.00–20.00.
Suosithan julkisia kulkuneuvoja päästäksesi tapahtuma-alueelle. Non-stop-bussit
Järvenpään linja-autoasemalta Vanhankylänniemeen. Autoparkki 35 €, polkupyörä
3€, mopo/skootteri 5€ ja moottoripyörä 10€. Autoparkkimaksuissa vain käteismasku.
Pyöräparkissa maksuna käteinen ja MobilePay.
Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin.

Blues
Lounge -lipuilla!
Loungessa
herkuttelua aamusta
iltaan sekä oma
terassialue lavan
läheisyydessä
diggailijoille.

Ruokaa ja
juomaa!
Ruokaa ja juomaa!
Ravintolamaailmasta
koko tapahtuman
ajan.
Kuva: Atte Leskinen
Kuva: Mia Järvisalo

Miikka Porkka
Festivaalipäällikkö
Puistoblues
Kuva: Mia Järvisalo

Lapsille
kitarapaja ja
aktiviteetteja koko
pääkonsertin ajan.
Alle 13-vuotiaat
maksutta aikuisen
seurassa.

Kuva: Mia Järvisalo

Liput
Blueskadulta
Rantapuistosta
tai lippu.fi

Portit
pääkonserttiin
avautuvat
klo 11.00.
Bussit
Linja-autoasemalta
non-stoppina!

Kuva: Atte Leskinen

Alueelle vapaa pääsy.
Päivisin maksutonta ohjelmaa
Bluesteltassa ja Kakarabluesin
lavalla. Iltaisin nautitaan
bluesklubin esiintyjistä.

Ohjelma
tu
Blueska

Siis viisi päivää musiikkia!
Blueskatu auki yleisölle
ke-la 29.6.–2.7.2022 klo 10–24
ja su 3.7. klo 10–22

Rantapuisto on nyt
Blueskadun sydän 29.6.–3.7.2022

Blueskadulla info, paita- ja
lipunmyynti ke-pe klo 12–23

TIISTAI 28.6.

TORSTAI 30.6.

SHED
Klo 19.00 Musavisa
Juontaa Tomi Koskinen ja Ossi Vähäsarja

BLUESTELTTA
Avoinna klo 12.00–24.00
Klo 16.00 Simo Blom Band
Klo 18.00 Jo’ Buddy & Downhome King III
feat. Nieminen

KESKIVIIKKO 29.6.

BLUESTELTTA
Avoinna klo 12.00–24.00
Klo 16.00 Tomi Puukko
Klo 18.00 Hypnosis
Klo 20.00 Juurakko
Klo 22.30 Honey B. & T-Bones

ILTAKLUBI
Klo 20.00 Mary Ann Hawkins
Klo 22.00 Nicole Willis
Liput 10 €, lipunmyynti alkaa klo 19.00
KAKARABLUES
Klo 11.00 Taikuri Taija Taika (sään salliessa
saippuakuplaesitys, jos sataa niin taikuriesitys)
Klo 15.00 Rokkasoppa
Klo 17.00 Rokkasoppa

KAKARABLUES
Klo 11.30 Ötökkäpartio
Klo 15.00 Mirkka ja Luis
Klo 17.00 Mirkka ja Luis
Klo 13.45 Kadun avaa The Hämpton Dixieband
Klo 12.00–15.00 Fillaripianisti Aarno Paakkari
kiertää tapahtuma-alueella.
Klo 19.00 Kakarabluesin alueella starttaa hauska
hyväntekeväisyystapahtuma NAISTEN PANKIN
KORKKARIJUOKSUT, jossa yritykset ja yhteisöt
ottavat mittaa toisistaan leikkimielisessä juoksukilpailussa. Lisätietoja www.naistenpankki.fi/
tule-mukaan/tapahtumakalenteri/

KRAPIN PAJA
Klo 19.00 Erja Lyytinen
Liput 30 €, Krapinpaja.fi

KAKARABLUES
Klo 11.30 Megasakki
Klo 15.00 Megasakki
Klo 17.00 Taikuri Taija Taika (sään salliessa
saippuakuplaesitys, jos sataa niin taikuriesitys)
KRAPIN PAJA
European Blues Challenge 2023 -kilpailun
Suomen edustajan valinta
Ovet avautuvat klo 20.00, liput 10 €, Krapinpaja.fi
LAUANTAI 2.7.

BLUESTELTTA
Avoinna klo 12.00–24.00.
Päivällä Klubiteltassa taustamusiikkia
ILTAKLUBI
Klo 21.30 Blues Brothers -tribuutti
Klo 23.00 Blues Brothers -tribuutti
Liput 10 €, lipunmyynti alkaa klo 19.00
SUNNUNTAI 3.7.

PERJANTAI 1.7.

BLUESTELTTA
Avoinna klo 12.00–24.00
Klo 16.00 Buko Shane
Klo 18.00 Chicago Blues Union (HUN)

BLUESTELTTA
Avoinna klo 12.00–22.00
Silliblues

Pyhimys
Useita esiintyjiä. Muut esiintyjät julkistetaan
perinteisesti Bluesviikon aikana.
ILTAKLUBI
Klo 20.00 Ben Granfelt with special guest: Jarmo Nikku Liput 20 €, lipunmyynti alkaa klo 16.00
Klo 22.30 Atomirotta
Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin.
Liput 20 €, lipunmyynti alkaa klo 19.00
Bändit ja esiintymisajat voivat muuttua.

Alueella voit nauttia
hyvästä ruuasta ja
juomista koko päivän
keskiviikosta
sunnuntaihin.

1.7. klo 16.30
blueshenkinen
jalkapallo-ottelu
keskuskentällä ennen
JÄPSin ottelua.

Katso klubien
bändiesittelyt s. 10
tai puistoblues.fi

Mukana tuttuja kasvoja
ja hyvää fiilistä.
Tule kannustamaan!

Lapsille
musiikkia, taidetta
ja elämyksiä.
Järvenpään
kuvataidekoulun työt
esillä Rantapuistossa
festariseinillä ja
Kakarabluesin alueella!
Katso bändiesittelyt
sivu 11 tai puistoblues.fi
Kuva: Seppo Lindfors

“AUTOSALPA SOPIMUS ON
JOUSTAVA TAPA LIIKKUA!”
Autosalpa Sopimus yhdistää yksityisleasingin
ja osamaksun parhaat puolet. Voit hankkia
tarpeisiisi sopivan auton huolehtimatta sen
tulevasta jälleenmyyntiarvosta.
Tutustu tarkemmin: WWW.AUTOSALPA.FI

ALIKERAVANTIE 26, 04250 KERAVA
Automyynti ark. 9–17, la 10–14
puh. 020 7799 505
Lounaskahvila Salpaparkki arkisin 7.30–15,

WWW.AUTOSALPA.FI
Huolto ark. 7.30–17
puh. 020 7799 510
lounas 10.15–14

Puh. hinnat: 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min

Tervetuloa nauttimaan
kesästä meidän kanssa!
Uimarannan ja frisbeegolfradan välittömässä
läheisyydestä löydät meidän ammattitaitoisen ja positiivisen henkilökunnan.

Niemennokantie 25, Järvenpää
Facebook: BluesCafe 19 / Instagram: @bluescafe19

KAIKKI MITÄ
TARVISET
TAPAHTUMISSA
JA FESTAREILLA!
Kylmälaitteiden ja
tarvikkeiden vuokraus.
Uudet hanalaitteet, varaosat
asennuksineen.

17.9.–12.11.2022
Järvenpää-talon
Sibelius-salissa

Catering & Cucina
info@festazannoni.fi www.festazannoni.fi
festa zannoni

festazannoni

Juomatarjoilut ja
tapahtumien anniskelun
toteutus.
Kylmä- ja hanalaitehuollot
vuosien kokemuksella.

11.6.–6.8.2022
Järvenpään Kesäteatterissa

WWW.JARVENPAANTEATTERI.FI

www.coolfest.fi

SÄHKÖTEKNISEN ALAN
VARASTOIVA AGENTUURI- JA
TUKKULIIKE
LAATU, LUOTETTAVUUS
JA MONIPUOLISUUS

Lentävä
Lapanen

Maahantuomme ja toimitamme
raaka-aineita, tuotteita ja tarvikkeita
teollisuudelle, kunnossapidolle,
korjaamoille ja tukkuliikkeille.
Vankka kokemuksemme ja laaja
kontaktiverkostomme varmistavat,
että vastaamme tarpeisiinne
nopeasti ja tehokkaasti.

KUUDEN VOIMALLA

Puistoblues

www.lentavalapanen.fi

Emalipolku 2
04410 Järvenpää
puh. 050 434 2374
ma-pe 10–18
la 10–15, su sulj.

Kuulumme STAR WORKS GROUP Oy
konserniin, joka toimii kansainvälisesti
sähköteknisellä alalla. Meillä on toimintaa
ja tuotantolaitoksia Suomessa, Virossa
sekä Puolassa. Suomessa tilamme
sijaitsevat Järvenpäässä ja Eurassa.
Teemme yhteistyötä alansa johtavien
valmistajien ja toimittajien kanssa.
stenbacka.fi | Puh. 020 7432 320 | info@stenbacka.fi

Hotellielämyksiä
asiakas edellä
Moderni palvelukonseptimme
tarjoaa laadukasta majoitusta
kilpailukykyisillä hinnoilla
ja loistavalla sijainnilla.

www.hotellisointu.fi

© Devon Allman

Pääkonsertti
Esiintyjäesittelyt
DEVON ALLMAN FEAT. LARRY MCCRAY JA JD SIMO (US)
The Devon Allman Project on kuusihenkinen bändi,
joka sekoittaa tyylikkäästi genrejä ja hallitsee sujuvasti
Allmanin perheen kuuluisan jammailukielen. The Devon Allman Project levyttää debyyttialbuminsa huhtikuussa 2022.
Allmanin ura on kulkenut viimeisten kahden vuosikymmenen aikana miljoonia kilometrejä ympäri
maailmaa useissa eri kokoonpanoissa, kuten Honeytribe, Royal Southern Brotherhood ja The Allman
Betts Band. Vuonna 2021 hän perusti The Allman
Family Revival -yhtyeen kunnianosoituksena edesmenneelle isälleen Gregg Allmanille.

Larry McCray on Arkansasissa syntynyt ja Michiganissa asuva palkittu laulaja-kitaristi-lauluntekijä,
joka soittaa polttavan kuumaa ja maukasta bluesia.
McCrayn henkilökohtaisiin vaikutteisiin kuuluvat
sellaiset kuninkaalliset kuin B.B. King, Freddie King
ja Albert King.
Chicagossa syntynyt JD SIMO on päättänyt pitää musiikin aitona, raakana ja rehellisenä. Puistoblues-yleisölle JD Simo on jo entuudestaan tuttu, sillä
vuonna 2016 hänen nimeään kantava kokoonpano
SIMO villitsi yleisön pääkonsertissa yhdessä Sonny
Landrethin kanssa.

Kuva: Mike White

SHEMEKIA COPELAND (US)
Shemekia aloitti uransa vasta 18-vuotiaana nousten
välittömästi bluesin voimaksi, johon on syytä varautua. Copelandilla on helposti tunnistettava ääni, joka
kykenee olemaan huumaava, itsevarma ja jyrisevä
täynnä rehellisyyttä ja intohimoa.
Hän on esiintynyt yhdessä mm. B.B. Kingin, Eric
Claptonin, Bonnie Raittin, Keith Richardsin, Carlos
Santanan, Buddy Guyn ja Mick Jaggerin kanssa.
Copelandin uusin albumi America’s Child on
Copelandin vakuuttavin teos tähän mennessä.

Musiikki levyllä laajenee bluesin ohi henkevään americanaan, jossa on elementtejä rockista, soulista ja
kantrista. Nyt America’s Childin myötä Copeland
on suurimman menestyksensä kynnyksellä. Hänen
intensiivisen voimaannuttava musiikkinsa on yhtä
oivaltavaa kuin hauskaakin.
Puistobluesissa Shemekia Copeland nähtiin viimeksi lähes 20 vuotta sitten ja niinpä pitkän linjan
kävijät pääsevätkin todistamaan vanhan tuttavuuden
upeaa kehityskaarta.
Kuva: Allison Morgan

JOANNA CONNOR (US)
Joanna Connor on amerikkalainen chicagolainen
blueslaulaja, lauluntekijä ja virtuoosi kitaristi. Joanna
on legendaarinen supertähti bluespiireissä. Häntä onkin tituleerattu Blues/rock-kitara kuningattereksi.
Joannan ensimmäinen albumi ilmestyi vuonna
1989. Vuonna 2021 Joe Bonamassa tuotti ja oli mukana tekemässä albumia 4801 South Indiana Avenue.

Tällä albumilla Joanna sai välittää kaiken sen voiman
ja tunteen, jonka hän oli saanut vuosien saatossa
bluesista. Tämän saman tunteen Joanna välittää Puistoblues yleisölle kun hän nousee lavalle vuoden 2022
pääkonsertissa. Luvassa on alkuvoimaista, raakaa slidekitarointi ja bluesin syvimpiä tuntoja.

Kuva: Eymard Guillaume

GAËLLE BUSWEL (FRA)
Ranskalaissyntyinen laulaja- lauluntekijä ja kitaristi,
jonka musiikillinen ura alkoi hänen ollessaan vasta
13-vuotias. Tähän mennessä listalle on kertynyt yli
500 konserttia Euroopassa ja kaksi Amerikan kiertuetta. Uransa aikana Gaëlle on esiintynyt samoilla estraadeilla useiden eturivin muusikoiden ja bändien kanssa
kuten, Jonny Lang, UB40, James Hunter ja Beth Hart.
Gaëlle säveltää suurimman osan musiikistaan
itse ja sitä kuunnellessa käy selväksi folk rockin ja
blues rockin vaikutus häneen ja hänen tuotantoonsa.

Gaëllen poikkeuksellinen lauluääni on saanut yleisön ja kriitikot vertaamaan häntä jopa Joan Baeziin
ja Melissa Etheridgeen.
Nyt Gaëlle Buswel tuo Puistoblues yleisön eteen
omia kappaleitaan ja omaa musiikkimaailmaansa väritettynä amerikkalaisen bluesrockin, folkin ja 70-luvun rockin vaikutteilla.

Utajärvellä vuonna 1980 perustettu 22-Pistepirkko
jatkaa takuuvarmaa orkesteritoimintaa. Oman kylänsä
raiteilta huomattavasti suuremmillekin bulevardeille
kelpuutettu ”Suomen suurin indie-yhtye” ja Suomen
autotallirockin kummisetä.

Pirkot on omaleimainen yhtye myös muiden kulttibändien joukossa; tällä kulttibändillä riittää yleisöä.

Liput pääkonserttiin: lippu.fi, tapahtuman aikana
Blueskadun infopisteestä ja pääkonsertin portilta.

Katso esiintyjäesittelyt
Puistoblues » Pääkonsertti »
Pääkonsertin esiintyjät

© 22-Pistepirkko

22-PISTEPIRKKO (FIN)

Krapin Pajan
kesä 2022

Puutarhojen lumoa
ja tunnelmallisia
taiteilijakoteja

AHOLA

Kakkuja jokaiseen makuun!

Tervetuloa viettämään
kesäpäivää Tuusulanjärven
taiteilijakoteihin ja
Järvenpään taidemuseolle!

VILLA KOKKONEN

Life i
a Piec s
Cake e of
:)

SUVIRANTA

verkkokauppa.krapi.fi
www.krapinpaja.fi
Krapi, Rantatie 2, Tuusula

JÄRVENPÄÄN TAIDEMUSEO

Pajan parhaat
puistokonsertit
30.6.-13.8.
Uusi makea
festivaali,
Krapin
puutarhajuhlat
pe 19.8.- la 20.8.
Tervetuloa vieraaksemme!

Lisätietoja:
www.jarvenpaantaidemuseo.fi

Mainostarrat Autoteippaukset Ikkunateippaukset
Kilvet ja Opasteet Julisteet Kuvatapetit Kopiopalvelut
Rakennuspiirustukset Skannauspalvelu Messumateriaalit
Tekstiilipainatukset Käyntikortit Kutsut

Hämeenkatu 59 05820 Hyvinkää 040 747 6476

tapeart.ﬁ

tapea

kakkutalogilan.fi

FOUR MONKEYS
tarjoaa vipinää ja vilskettä
Puistoblues-viikon
jokaisena päivänä!
Ohjelma ja oheistiedot
www.fourmonkeysbar.fi

Vanha Yhdystie 17, 04430 Järvenpää, Puh. 09 291 9377

Asemakatu 4, Järvenpää

Blueskatu muuttaa
uuteen kotiin!

B
Ran luesk
tap atu
uist
oss
a

Suomen ensimmäinen Blueskatu
järvinäköalalla löytyy Järvenpäästä
Puistoblues-festarin ikioma Blueskatu järjestetään jälleen 29.6.-3.7.2022. Tänä kesänä
Tuusulanjärvi sitoo yhteen niin Blueskadun
kuin Vanhankylänniemen pääkonsertin, kun
Blueskatu siirtyy kokonaisuudessaan kaupungin parhaaseen kesänviettopaikkaan,
Rantapuistoon.

Yleisö WC

Rantatie

Blueskatu jatkaa uudessa sijainnissaan tutulla kaavalla: loistavaa fiilistä, juurevaa musiikkia, suussa
sulavia herkkuja ja ilmaiskonsertteja koko Bluesviikon ajan.

Yleisö P-paikka

Perinteinen Blueskatu on järjestetty jo yli 30 vuoden
ajan Järvenpään Janne-kadulla, joka on täyttynyt joka
kesä viikon ajan musiikista, herkuista ja käsityöläisten
taidonnäytteistä. Viime vuosina uudistettu Rantapuisto
kävelykadun päädyssä on kesäisin suosittu ajanviettopaikka lähialueen asukkaille ja siksi mitä parhain sijainti
myös Järvenpään keskustan rakennustöiden tieltä
siirtyvälle Blueskadulle.

BLUESKATU RANTAPUISTO

Bluesteltta
ja terassialue

Alue on rajattu aidoilla
Blueskadulle
vapaa pääsy
aamusta iltaan!

Info ja lipunmyynti
Ruoka- ja myyntikojuja

Lasten puuhateltta
Portti tapahtuma-alueelle

Portti tapahtuma-alueelle
Yleisö P-paikka
Kasinokuja

Kakarablueslava

Tuusula

Sibeliuksenväylä

Järvenpään keskusta 

Tiesitkö, että Kakarabluesia
on ollut Puistobluesissa jo vuodesta 1981?
Runsaasti ohjelmaa, toimintaa ja tapahtumia
koko perheelle ja myös perheen pienemmille.
Kakarabluesin tapahtumat järjestetään Blueskadun
Kakarablueslavalla keskiviikosta perjantaihin.
Lauantaina 2.7. Kakarablues siirtyy
Vanhankylänniemen pääkonserttiin.
Kuva: Tommi Kolunen

Blueskatu jatkaa
tutulla kaavalla
Rantapuistossa
Kuva: Mia Järvisalo

Kuva: Mia Järvisalo

Blueskatu avoinna
maksutta ke-la
29.6.–2.7.
klo 11.00–24.00.
Sunnuntaina 3.7.
avoinna klo 10.00–22.00.

Pukeudu Bluesiin!
Paidat ja Puistobluesoheistuotteet löydät
RANTAKADUNBLUESKADULTA
INFOPISTEESTÄ
PÄÄKONSERTIN INFOPISTEESTÄ
DIGGAREIDEN TOIMISTOLTA
Sibeliuksenväylä 45
Avoinna ma-pe 1.6.–27.6. klo 10.00–18.00

T-paita

30 €

Kakarabluesissa
ohjelmaa
ke-pe 29.7.–1.7.
Kakarablueslavalla
ja puuhaa
Kakarateltassa
Blueskadulla.

Koko Järvenpää täyttyy
musiikista ja bluestunnelmasta

Oheisohjelmaa
Järvenpäässä

Puistoblues on Järvenpäässä perinne, joka näkyy myös muuallakin kuin Järvenpään
Blues-Jazz Diggareiden omassa Puistobluesissa. Myös Järvenpään yrittäjät, yhdistykset ja
Järvenpään kaupunki on mukana täysillä Bluesfiiliksessä. Järvenpäässä soi Blues!

Täynnä tapahtumaa
Tapahtumat ovat Järvenpäässä luonnollisia kohtaamispaikkoja ja niillä on suuri merkitys nopeasti kasvavalle
kaupungille sekä sen vetovoimaisuudelle. Puistoblues
on Järvenpään tunnetuin tapahtuma ja on upeaa, että
pääsemme nyt bluesin pauloihin kahden vuoden tauon jälkeen. Miten hieno yhteisöllinen ponnistus Puistoblues onkaan. Nykyään ei enää ole niin yleistä, että
tapahtumia järjestetään näin laajasti vapaaehtoisvoimin.
Järvenpään kesään mahtuu monia muitakin tapahtumia, kuten Meidän Festivaali tai elokuussa toista
kertaa juhlittava Järvenpääjuhla, johon kaupungin
asukkaat ja yritykset voivat antaa oman panoksensa.
Yhdessä tekeminen ja suunnittelu sekä osaamisen tarjoaminen ovat keskeisimpiä elementtejä, joilla tapahtumista saadaan entistä monipuolisempia ja kaupunkilaisten näköisiä.
Järvenpää on mukana myös ympäristöministeriön
Kestävä kaupunki -ohjelmassa, jonka vuoksi Järvenpääjuhla sekä moni muu kaupungin tapahtuma toteutetaan tänä vuonna kestävän tapahtumatuotannon periaatteita noudattaen. Tapahtumien määrää
kaupungissa tullaan lisäämään ja samalla kiinnitetään
huomiota niiden negatiivisten ympäristövaikutusten
vähentämiseen.
Lopuksi haluan toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään bluesin täyteistä viikkoa kesä-heinäkuun vaihteessa sekä kokemaan myös muita tapahtumaelämyksiä Järvenpäähän!
Olli Naukkarinen
kaupunginjohtaja

Järvenpäässä Bluesviikolla
tekemistä ja tapahtumia

Järvenpään ravintoloissa menoa
koko Bluesviikon

Järvenpään kirjastossa Bluesviikolla
Järvenpään kirjaston ohjelma Puistoblues-viikolla
27.6.–3.7.2022:
• ”Poistoblues” musiikkiaineiston poistomyyntitapahtuma. Myynnissä poistettuja CD- ja
vinyylilevyjä, kirjoja ja nuotteja. Tule tekemään
löytöjä edullisesti!
• Blues-aiheinen aineistonäyttely. Kotiin lainattavaksi
bluesia laidasta laitaan – mukana myös tämän
kesän Puistoblues-esiintyjien aineistoa!

Ravintola Bumma, Huvila,
Tervanokan satama ja Pub Artturi
Bumma tarjoilee aitoa artesaanipizzaa paikallisella twistillä. Listalta löydät myös raikkaat ja ruokaisat salaatit
sekä herkulliset jälkiruoat. Ravintola Huvilassa á la
carte menut ja lounaat. bummadeli.fi, huvilassa.fi,
tervenokansatama.com pubartturi.fi. Lue lisää myös
sivulta 13, 14 ja 15.

Studio 123
Järvenpään oma leffateatteri tarjoaa leffoja
koko kesän ja Puistoblues viikon.
Puistobluesin elämyksien ensi-iltana ke 29.6.
alkaen on Elvis ja Kätyrit: Grun tarina.
Helsingintie 12, Järvenpää, liput: (09) 836 6770
Lue lisää ja näytösajat www.studiot123.com
Järvenpään kävelykatu on mukana
Puistoblues-festivaaliviikossa!
Sykettä ja Sinfoniaa ry järjestää yhdessä paikallisten
toimijoiden kanssa blues-viikolle vaihtuvaa ohjelmaa
ja myyntikojuja kävelykatu Jannelle. Luvassa on keskiviikosta lauantaihin mm. live-keikkoja, katusoittajia, improa, Levyplantaasi-levymyyntitapahtuma sekä
katukirppistelyä. Ohjelmaa järjestetään kävelykadulla,
torilla sekä ravintoloitsijoiden terasseilla ja iltaklubeilla. Kävelykadun myyntipisteistä löytyy katuruokaa ja
muita herkkuja sekä erilaisia käsintekijöiden ja pienyrittäjien tuotteita ja asusteita.

Rytmikkäät paino- ja jakelutoteutukset
– paikallisesti sekä valtakunnallisesti.

ssm.fi
Kuva: Timo Happonen

Tapahtumia, kesäohjelmaa, kirppiksiä ja kaupankäyntiä
kävelykatu Jannella läpi kesän!
www.sykettajasinfoniaa.fi / FB

Four Monkeys Bar uusi kohtaamispaikka
Vappuna avautunut Four Monkeys on kaupungin
uusin ja veikein kohtaamispaikka Hotelli Soinnun
kiinteistössä. Intiimissä baarissa on panostettu viihtyisyyteen, sisustuksen leikkisiin yksityiskohtiin ja ripaukseen arjen luksusta niin tunnelmassa kuin palvelussakin. Vehreän lasitetun terassin suojassa voi nauttia
lämmöstä ja ihanista drinkeistä säällä kuin säällä. Vipinää, virvokkeita ja hyvää meininkiä!
fourmonkeysbar.fi

Kävelykadun ohjelmaa ja myyntipisteitä koordinoi
Sykettä ja Sinfoniaa ry
www.sykettajasinfoniaa.fi
040 315 2856, info@sykettajasinfoniaa.fi
Kävelykadulla Levyplantaasi
Levymyyntitapahtuma Levyplantaasi (ent. Levytori)
Terassiravintola Fox Shedin päädyssä kävelykatu
ke-pe 29.6.–17. klo 11–18. Vapaa pääsy.

lehtisepat.fi

Ravintola Shed ja Fox Shed -terassi
Shed on sielukas kulttuurikuppila, joka luo kaupunkilaisille rauhallisen ja viihtyisän ympäristön. Venny
Soldanin raitti 4, Järvenpää. Fox Shed -terassi on tunnelmallinen kaupunkilaisten yhteinen olohuone kävelykadulla. Kesäisin terassilla nautitaan laadukkaiden
panimotuotteiden ja kulttuurielämysten lisäksi pientä
syötävää, jäätelöä ja erikoiskahveja. Fox Shedin terassi ja Shedin kulttuurikuppila ovat yhtä suurta Shediä.
Tervetuloa joukkoon! shed.fi/baari, shed.fi/terassi

Levy
Levy
plantaasi
plantaasi
29.6.-1.7.

Kylän parhaat levyapajat

www.shed.ﬁ

TI Musavisa
KE Jukka Nousiainen
Vikara
TO TBA
The Bonequakers
PE Robbie Hill Band
LA Rad Gumbo
Rakkaudella, Jake KE
Maailman Hiljaisin TO
Bilebändi
TalliRecords Presents: PE
Blueskitaran SM 2022

Lisätiedot: www.shed.ﬁ

Bluesklubien esiintyjät
Rantapuiston bluesklubit järjestetään tapahtuma-alueella olevassa Bluesteltassa
29.6.–3.7. Bändit aloittavat klubeilla päivisin
klo 16.00 ja jatkuvat klo 24.00 asti. Torstaina,
perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina
iltaklubeille on sisäänpääsymaksu.

JO’ BUDDY & DOWNHOME KING III
FEAT. NIEMINEN
30.6. klo 18.00, ilmainen
Trion live-repertuaari koostuu 100% originelleista
swing, rhythm & blues, gospel, rock’n’roll, bossa nova
– henkisistä ralleista, jota he luonnehtivat herkulliseksi
”Soul ’N’ Roll”-gumboksi.

KESKIVIIKKO 29.6.

ILTAKLUBI
Liput 10 €, klo 19.00–24.00
Liput infosta tai portilta.

Ilmainen sisäänpääsy Bluesklubille.
Auki klo 12.00–24.00
TOMI PUUKKO
29.6. klo 16.00, ilmainen
Tomi Puukko on laulaja-lauluntekijä, jonka musiikissa
yhdistyy folkin keveys, bluesin primitiivisyys ja rokin
energia. Puistobluesin avajaisiin Tomi Puukko tulee
bändi-kokoonpanolla. Rummuissa Tatu Lehtinen,
bassossa Mikko Karttunen ja toisessa kitarassa Eero
Iso-Kokkila.

MARY ANN HAWKINS
Mary Ann Hawkins on suomalainen yhtye, joka perustettiin Helsingissä vuonna 2015. Inspiroituneena
Dick Dalen ja The Venturesin kaltaisista legendoista,
yhtye sekoittelee perinteistä rautalankamusiikkia tiukkaan instrumentaaliseen surf rock -vetoiseen soundiin.
Lisäksi yhtye on ottanut vaikutteita Ennio Morriconen
spagettiwestern -sävellyksistä.

HYPNOSIS
29.6. klo 18.00, ilmainen
Vuonna 2016 perustettu Helsinkiläinen trio, joka yhdistelee ennakkoluulottomasti psychobillyn up-tempoa, surfkitaran märkää lätkettä, kontrabassoa ja riehakkaita melodioita.

Kuva: Pasi Rytkönen

TORSTAI 30.6.

Päivällä ilmainen sisäänpääsy. Lipunmyynti iltaklubille
alkaa klo 19.00. Liput 20 €.
SIMO BLOM BAND
30.6. klo 16.00, ilmainen
Järvenpään rantapuiston Bluesteltassa tärähtää kun
Simo Blom Band tarjoilee blues-kansalle täyslaidallisen juurevaa musiikki-iloittelua.

Päivällä ilmainen sisäänpääsy. Lipunmyynti iltaklubille
alkaa klo 19.00. Liput 20 €.

BUKO SHANE
1.7. klo 16.00, ilmainen
Buko Shane soittaa lauluja, joissa soi kaikuja rapakon toiselta puolelta. Tyyliä voisikin määritellä sanoin
”Americana influenced music”. Yhtyeen soundi on sekoitus orgaanista singer/songwriter materiaalia ja sähköisempää räminää á la Crazy Horse, päätyen välillä
jopa psykedeelisen improvisaation pyörteisiin.
CHICAGO BLUES UNION (HUN)
1.7. klo 18.00, ilmainen
Chicago Blues Union on T. Rogers & Jenő Feketen
upouusi projekti. Se on kunnianosoitus 50- ja 60luvun Chicago Electric Blues boomille.

JUURAKKO
29.6. klo 20.00, ilmainen
Juurimusiikkia ja väkevää tarinankerrontaa yhdistelevä Juurakko risteyttää suomenkielisen blueslaulannan
ja perinteisen kotimaisen soittimiston railakkaalla
skiffle-asenteella. Juurakko valittiin Vuoden Artistiksi
vuoden 2020 Etnogaalassa.

HONEY B. & T-BONES
29.6. klo 22.30, ilmainen
1960-luvun San Franciscon inspiroimat psykedeeliset värit tyrskyävät yhteen deltabluesin ja garage
rockin kanssa.

PERJANTAI 1.7.

ILTAKLUBI
Liput 20 €, klo 19.00–24.00
Liput infosta tai portilta.
Kuva: Sami Mannerheimo

NICOLE WILLIS
Brooklyn-lähtöinen Nicole Willis on arvostettu laulaja ja tuottaja, joka on pitkällä urallaan seikkaillut niin
acid jazzin, soul revivalin, housen, trip hopin, funkin,
soulin kuin future disconkin maailmoissa.
Krapin paja
ERJA LYYTINEN
30.6. klo 19.00
Liput 30 €, www.krapinpaja.fi
Krapin idyllisessä pihassa Tuusulassa järjestetään
nyt kolmannen kerran sarja puistokonsertteja. Krapin pajan kesän puistokonserttien ohjelmiston avaa
blues-kuningatar Erja Lyytinen to 30.6. Kesän ohjelmistossa heinä- ja elokuussa nähdään mm. Olavi Uusivirta, Mariska, Laura Voutilainen, Apocalyptica ja
Ismo Alanko. Puistokonserteissa musiikista voi nauttia
nurmialueella omilta tuolipaikoilta virvokkeista nauttien. Krapin Pajan baarit palvelevat vieraita ja iltaa voi
jatkaa Pajassa myös konserttien jälkeen.
Lisätietoa Krapin pajan tapahtumista,
www.krapinpaja.fi

BEN GRANFELT WITH
SPECIAL GUEST: JARMO NIKKU
Ben Edward Granfelt on suomalainen kitaristi ja säveltäjä. Hänet tunnetaan muun muassa yhtyeistä Los
Bastardos Finlandeses, Guitar Slingers, Leningrad
Cowboys, Wishbone Ash, Gringos Locos ja omasta
kokoonpanostaan Ben Granfelt Band. Blueskadulla
Ben esiintyy lappeenrantalaisen säveltäjä, kitaristi ja
sovittajan Jarmo Nikun kanssa.

Kuva: Ville Juurinen

ATOMIROTTA
Atomirotta on suomalainen räppiä, bluesia, funkia,
jazzia ja punkia yhdistelevä yhtye. Yhtyeen muodostavat Mikko Sarjanen, Rane Raitsikka ja J. Pajulaakso.

Kuva: Jaakko Kahilaniemi

Krapin paja
EUROPEAN BLUES CHALLENCE 2023
Suomen osakilpailu, 1.7. klo 20.00 ovet avautuvat.
Soitto noin 21.30, liput 10 €, www.krapinpaja.fi
Suomen edustajavalinnan loppukilpailu järjestetään
Puistoblues-festivaalin yhteydessä Krapin Pajalla,
Rantatie 2, Tuusula.
Lisätietoja:
www.puistoblues.fi, www.bluesnews.fi/ebc
www.krapinpaja.fi
Kuva: Timo Happonen

LAUANTAI 2.7.

SUNNUNTAI 3.7.

Päivällä ilmainen sisäänpääsy. Lipunmyynti iltaklubille
alkaa klo 19.00. Liput 10 €. Päivällä Klubiteltassa vain
taustamusiikkia.

SILLIBLUES
Liput 20 €. Klo 16.00–22.00
Liput infosta tai portilta.
Muista esiintyjistä tiedotetaan perinteisesti
tapahtumaviikon aikana.

ILTAKLUBI
Liput 10 €, klo 19.00–24.00
Liput infosta tai portilta.

PYHIMYS
Suomen suosituimpiin artisteihin lukeutuva Pyhimys
on pitkän linjan räppäri. Pyhimys tunnetaan myös
Teflon Brothersin ja edesmenneen Ruger Hauer -yhtyeen jäsenenä.

BLUES BROTHERS -TRIBUUTTI
Altti Uhleniuksen johtama 8-hengen orkesteri on taatusti liekeissä, sillä tämä show on myös monen muusikon unelma! Solisteina hurmaavat Juki Välipakka,
Mikko Moilanen ja Tommi Kolehmainen. Bändi soittaa kaksi kovaa keikkaa illalla klo 21.00 ja 22.30.

Katso Bluesklubien bändiesittelyt puistoblues.fi »
Bluesklubit » Bluesklubi
esiintyjät
Kuva: Juha Mustonen

Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin.
Bändien esiintymisajat ja bändit voivat muuttua.

Kakarabluesin esiintyjät
KESKIVIIKKO 29.6.

TORSTAI 30.6.

PERJANTAI 1.7.

Koko perheen maksuton Kakarablues Rantapuistossa
keskiviikosta perjantaihin 29.6.–1.7.

TAIKURI TAIJA TAIKA
30.6. klo 11.00, ilmainen
Taija Taika on taikuri kuplataiteilija ja sirkuksen opettaja. Taikurilla on hallussaan saippuakuplien puhalluksen Suomen ennätys. Sään salliessa saippuakuplaesitys,
jos sataa niin taikuriesitys.

MEGASAKKI
1.7.22 Klo 11.30 ja 15.00, ilmainen
Megasakki on uusi lastenmusiikkiyhtye, joka tarjoilee
kuulijoilleen parasta rytmimusiikkia: Soulia, Funkkia,
RnB:tä, Hip Hoppia...

ÖTÖKKÄPARTIO
29.6. klo 11.30, ilmainen
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvattajien Ötökkäpartio-yhtye musisoi perheen pienille ja
isoille. Millaiset on ötökän tavat, ötökän ilot, ötökän
salat? Konsertin kesto on noin 40 minuuttia.
Esiintymässä:
Aida Wessman, Anna-Sofia Hartikainen, Maisa Saari,
Mária Záborszky, Mirkka Paajanen ja Linda Kanninen
Yhtyeen ohjaus Soili Perkiö ja Elisa Seppänen.

SUPERVOIMILLAMME TAISTELEMME
PAREMMAN GROOVEN PUOLESTA!

Konsertti toteutetaan Järvenpään kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian
tuella osana Kolmisointu-yhteistyötä.

MIRKKA JA LUIS
29.6. klo 15.00 ja 17.00, ilmainen
Mirkka & Luis on lastenmusiikkiyhtye, joka laulattaa
ja naurattaa lapsia sekä liikuttaa niin mieltä kuin kehoakin. Musiikillisesti yhtye vie kuulijansa matkalle maailman ympäri käsitellen ajankohtaisia ja lapsia mietityttäviä asioita pedagogisella ja humaanilla tavalla.

Menevä musiikki ja iloinen tunnelma saa kaikenikäiset
pyllyt ylös penkeistä! Hauskojen ja oivaltavien sanoituksien äärellä viihtyvät niin lapset kuin aikuisetkin,
eikä vanhemmillakaan ole välttämättä ihan niin kiire
kotiin kesken keikan.

Tea Telepaatti - laulu
Aake Aikapoika - rummut
Säihky Suojeluskeiju - laulu
Arvo Tarkka - basso, laulu, elektroniikka

ROKKASOPPA
30.6. klo 15.00 ja 17.00, ilmainen
Rokkasoppa on muksu-rock bändi isolla ärrällä!
Rokkasopan perusajatukset juontavat juurensa valinnanvapauteen; Ruuassa ja Rokissa on parasta juuri se,
että jokainen saa tykätä ihan just siitä, mistä tykkää.
Kaikkea pitää kuitenkin maistaa ensin.

Kuva: Jetro Sarikoski

TAIKURI TAIJA TAIKA
1.7. klo 17.00, ilmainen
Taija Taika on taikuri kuplataiteilija ja sirkuksen opettaja. Taikurilla on hallussaan saippuakuplien puhalluksen Suomen ennätys. Sään salliessa saippuakuplaesitys,
jos sataa niin taikuriesitys.

Katso Kakarabluesin bändiesittelyt puistoblues.fi »
kakarablues » Kakarablues
esiintyjät

Tervetuloa
Järvenpäähän!
Elinvoimaa
ja elämää
Kaupunki Keski-Uudellamaalla, jossa kaikki on sopivan
lähellä. Järvenpäässä asuu yli 45 000 asukasta ja matka taittuu
pääkaupungista puolessa tunnissa. Toimivat ja monipuoliset
palvelut erilaisine asumismahdollisuuksineen takaavat,
että kaupungissamme viihdytään ja eletään sujuvaa arkea.
Kaiken kruunaa luonnonläheisyys Tuusulanjärven kupeessa.
Kasvava kaupunki tarjoaa myös erinomaisen paikan
yrittää ja työskennellä. Meillä on jo noin 3 000 yritystä
ja tilaa uusille toimijoille riittää.
Katso yritystontit ja toimitilat: businessjarvenpaa.fi

Kulttuuria ja
tapahtumia
Kaupunki, joka on erinomainen vierailukohde. Voit vaikka
aloittaa hakemalla piknik-evääsi maailman parhaaksi
ruokakaupaksi valitusta K-Citymarketista, suunnata
luonnonkauniiseen Rantapuistoon ja tutustua tämän
jälkeen Sibeliuksen kotipaikkana tunnettuun Ainolaan.
Tapahtumakaupungin tarjonnasta löytyy jokaiselle jotakin.
Kaupunki on mukana Puistobluesissa ja kesätapahtumien
sarjan huipentaa lauantaina 20.8. toista kertaa vietettävä
Järvenpääjuhla.
Lisätietoja tapahtumista ja matkailunähtävyyksistä:
tapahtumat.jarvenpaa.fi/fi-FI

Tavoitettavuutta
ja tarinoita
Kaupunki, jossa tapahtuu kaiken aikaa. Ottamalla kaupungin
somekanavat ja verkkosivuston haltuun tiedät missä mennään:
jarvenpaa.fi
Olemme keväällä 2022 avanneet myös verkkosivuston
kaupungista kertoville tarinoille, blogeille ja podcasteille:
jarvenpaamedia.fi
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Bluesinfo
Blueskatu, Rantapuisto
Avoinna ke-pe klo 12–23
Pääkonsertti, Vanhankylänniemi
La klo 2.7. klo 11–21
Maksuvälineenä käteinen, pankkikortit.
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Bluestoimisto
Sibeliuksenväylä 45. Avoinna ennen tapahtumaa
ma-pe 1.6.–27.6. klo 10–18. Toimisto on kiinni
tapahtuman ajan ja lippuasioissa
palvelee Blueskadun Info.

JÄRVENPÄÄ
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Rantapuistossa
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Poikkitie

Suosittelemme
tapahtumaan tuloa
julkisilla ajoneuvoilla
tai pyörillä.

Bluesklubit Rantapuistossa
Ke-la 29.6.–3.7. klo 12–24.
Su 3.7. klo 12–22
Päiväkonsertteihin ilmainen sisäänpääsy. To-su
iltaklubit Bluesteltassa ovat maksullisia. Katso
Bluesklubien esitysajat, bändit ja sisäänpääsymaksut sivulta 3 tai osoitteesta puistoblues.fi/
puistoblues-2022/blueskatu.

Auto- ja pyöräparkit
opasteiden mukaan.
Alueelle ei ole yleisöajoa.

Blues Lounge

Pääkonsertti, Vanhankylänniemi
Lauantai 2.7. Portit auki klo 10.30.
Pääkonsertti on piknik-henkinen tapahtuma, josta
juurevan musiikin lisäksi löytää festarituotteita,
käsityöläiskojuja, ruokaa ja virvokkeita. Katso
tarkat turva- ja saapumisohjeet puistoblues.fi/
puistoblues-2022/blues-info. Alle 13-vuotiaat
vanhempien seurassa sisään maksutta.

Piknikalue

WC

Sisäänkäynti
ja lipunmyynti
Infopiste

Ravintola-alue

Uimaranta

Lava

WC
e

la-alu
Ravinto

Vesipiste
Kakarablues

Blues Lounge
ja Blues Corner -terassi

Vanhankylänniemi

LIPUT

Iltaklubeille: Blueskadun infopiste
To klo 19, liput 10 €
Pe klo 19, liput 20 €
La klo 19, liput 10 €
Su klo 16, liput 20 €
Lippuja klubeille vain kadun infopisteestä.
Pääkonserttiin: Lippu.fi, Blueskadun infopiste,
Bluestoimisto ja Vanhankylänniemen
sisäänpääsyportilta
Hinta 59 € ennakkoon
ja pääkonsertin portilta 65 €.
Krapin pajan liput: krapinpaja.fi

Lisätietoja puistoblues.fi
Facebook: Puistoblues
Instagram: Puistoblues
Muutokset mahdollisia.
Oikeudet muutoksiin
pidätetään.

Blueskatu, Rantapuisto
Ke-la 29.6.–2.7. klo 10–24
Su 3.7. klo 10–22
Alueelle vapaa pääsy.

Pidäthän huolta ymäristöstäsi
bluuseissa. Keep your blues tidy!
Jo vuodesta 1988 olemme julistaneet
puhdasta tapahtumaa. Tuo tullessasi,
vie mennessäsi on tärkeä sanoma
kävijöille ja yhteistyökumppaneille.

Kakarablues, lastentapahtumat
Blueskatu
Ke-pe 29.6.–1.7. klo 11–19
Ilmaiskonsertteja, maalauspaja
Pääkonsertti
La 2.7. klo 11–19
Perinteinen kitarapaja ja ohjattua liikunnallista
toimintaa. Kakarabluesin alueella omat WC:t.
Alle 13-vuotiaat maksutta aikuisen seurassa.
Kulkuyhteydet
Järvenpäähän R-junalla.
Pääkonserttiin ja takaisin keskustaan
non-stop busseilla, lähtö rautatieasemalta.
Katso bussien reitit ja hinnat puistoblues.fi/
puistoblues-2022/blues-info.
Maksuvälineet
Käteinen, pankkikortit. Alueella ei ole
pankkiautomaattia.
Vammaispalvelut
Vammaisen lipunhaltijan seurassa yksi
saattaja ilmaiseksi sisään. Lisätietoa osoitteesta
ystavankortti.fi
Pysäköinti

Järvenpään rantapuisto

Rantakadun ja Järvenpään keskustan paikoitusalueet. Pysäköintitilaa rajoitetusti, suosittelemme
käyttämään julkisia tai tulemaan pyörällä.
Vanhankylänniemi

Festivaalipysäköinti: autot 35 €, polkupyörä 3 €,
mopo, skootteri 5 € ja moottoripyörä 10 €.
Pysäköintitilaa rajoitetusti, suosittelemme käyttämään julkisia tai tulemaan pyörällä. HUOM!
Autopysäköinnissä vain käteismaksu. Pyöräparkissa myös MobilePaylla.
Varusteet
Pääkonserttialue on nurmikenttä, joten piknikkorin lisäksi kannattaa varata istuinalusta. Alueelle ei ole lupa tuoda aurinkovarjoja, sateenvarjoja,
alkoholijuomia tai pitkiä keppejä.

