
 

TAPAHTUMAT 2015 
 

Syyskangastuksia 
Kulttuurin monitoimitapahtuma 11.–21.11.15 Kankaan pergamenttihallissa 
 
KE 11.11. klo 20.15 Tanssiteatteri Krampin Näkyjä -teoksen kaikuja ja levynjulkistustapahtu-
ma. Näkyjä on aistikylpy ja kokemuksellinen matka, jossa jokainen kokija saa luoda oman 
tarinansa. Teosta esitettiin vuosi sitten marraskuussa kahdeksan kertaa loppuunmyydyille 
katsomoille. Syyskangastuksia -tapahtuma antaa mahdollisuuden vierailla teoksessa vielä 
kerran ja hankkia teoksen musiikki levyllä. Liput 10 € / 7 € / 20 € (levy ja tapahtuma). Ennak-
kovaraukset liput@kramppi.fi. Lisätietoja saa tapahtuman fb-sivuilta. 
 
TO 12.11. klo 18 Paloja Kankaalta -valokuvanäyttelyn avajaiset ja lyhytelokuva 125-vuotias 
Jyväskylä (1963, 16mm). Paloja Kankaalta –näyttelyn valokuvat on otettu kulttuuriympäristö-
päivänä 13.9. järjestetyillä valokuvakierroksilla, joita vetivät valokuvataiteilijat Rune Snellman 
ja Esa Ylijaasko. Näyttely on avoinna Syyskangastuksia –tapahtumien yhteydessä. Avajai-
sissa nähdään vuonna 1963 valmistunut lyhytelokuva 125-vuotiaasta Jyväskylästä. Yhteis-
työssä Jyväskylän Kangas, Luovan valokuvauksen keskus ja Keski-Suomen elokuvakeskus. 
Vapaa pääsy. 
 
PE 13.11. klo 12-14 LOUNASTUNNIN DISCO. Liikettä perjantaihin lounastunnin piristeeksi – 
klassikot soimaan ja 2400 m2 käyttöön. Vapaa pääsy. Discoilijoille on jaossa 2 € alennuslip-
puja Minimanin kiinteistössä toimivan Mokkariina-lounaskahvilan perjantailounaalle. 
 
LA 14.11. klo 14 KAPPALE KAUNEINTA KEHOA – JA PYLLY. Tanssiteatteri Krampin oodi 
tanssivan kehon ainutkertaiselle upeudelle, tuttuudelle ja outoudelle, itselle ja toisille. Liput 10 
€ / 5 €, ennakkovaraukset liput@kramppi.fi 
 
SU 15.11. klo 16 SHOW UP! Jyväskylän tanssiopiston omien koreografioiden katselmus ja 
Keski-Suomen Tanssin keskuksen ammattilaisten ilta, ohjelmassa mm. Elli Pulkkisen Talvi-
soolo sekä work-in-progress -teoksia. Liput 2 € ovelta. 
 
PE 20.11. klo 10.30 LASTEN SYYSSOPPA 
Lautasellinen soppaa, tanssia ja taiteilua Lasten oikeuksien juhlapäivässä. Ohjelmassa mm. 
Karoliina Lahdenperän teos Prinsessaton, demo Toni Esselin ja Saga Elglandin teoksesta 
Miks ei hirvi tanssi? sekä TaidePiiLOn Jouluteltassa non-stop joulukorttivärikylpy perheen 
pienimmille.  
Liput 10 € / 5 € ja perhelippu 20 € (kaksi aikuista ja 1-2 lasta) sisältävät keittolounaan. Jotta 
osaamme arvioida tarjoilun, otamme mielellämme ennakkovarauksia osoitteeseen in-
fo@sisasuomentanssi.fi. Lipunmyynti ovelta klo 10 alkaen. Järj. Keski-Suomen Tanssin Kes-
kus, TaidePiiLO taaperoille ja Jyväskylän Kangas  
 
PE 20.11. klo 19 MAAILMA X. Company Uusi Maailman surrealistinen epäsirkuselokuva, 
joka on kuvaus eräästä arkitodellisuudesta. Sisältää jääkarhuerotiikkaa, aliluonnollisia tapah-
tumia ja muutoksia eturaivossa. 
Kesto noin 37 minuuttia. Ei sovellu lapsille. Lisätietoja elokuvasta www.uusimaailma.org ja 
traileri katsottavissa täältä. Liput 5 € ovelta. 
 
LA 21.11. klo 18 SALAKUUNTELU #3: musiikkia, runoutta, valoa, varjoja, videotaidetta.  
Vierailevat esiintyjät: Tiina Lehikoinen & Hanna Råst. 
Järjestää: Keski-Suomen Kirjailijat ry, Olli Moilanen & työryhmä. Vapaaehtoinen pääsymak-
su. 
Lisätietoja Salakuunteluklubista nettisivuilta sekä fb-tapahtumasta. 
 



 

Supertapahtumapäivä 3.10. 
 
Tourujoen yö 
CrossFit-salin avoimet tunnit klo 16.00. Katso lisätiedot www.tourujoenyo.fi 
 
Valon kaupunki 
Jaakko Niemelän teos "Malli kuvitellusta rakenteesta" Kankaan alueella, uuden tehtaan ulko-
tiloissa klo 20-24 
 
Drive In -elokuvat 
Elokuvan valoa syysiltaan tarjoillaan Kankaan tehtaan drive in -elokuvanäytöksissä. Mukaan 
näytöksiin ja aitoon drive in -tunnelmaan pääset autolla, pyörällä tai vaikkapa kävellen. Illan 
tunnelman takaavat elokuvat klo 20.00 Leningrad Cowboys Go America (1989) ja klo 22.30 
Miekkailija (2015) sekä teemaan sopiva musiikki ja ruokatarjonta. 
 
Varaa paikkasi etukäteen osoitteessa www.ksek.fi. Varaamalla paikan etukäteen varmistat 
sisäänpääsyn. Varatut liput on lunastettava portilta puolta tuntia ennen kunkin näytöksen al-
kua. 
 
Lipunmyynti alkaa tuntia ennen kunkin näytöksen alkua Kankaan portilla. Liput 15 euroa/auto 
tai 8 euroa/henkilö. Pyörillä ja kävellen tuleville on varattu eturivin katsomopaikat ulkosalla. 
Drive In -tapahtuman järjestävät yhteistyössä Jyväskylän Kangas, Keski-Suomen elokuva-
keskus ja Valon kaupunki. 
 
 

Innostu kulttuuriympäristöstäsi -päivät 10.-13.9. 
 
Kankaan alue on mukana kansainvälisissä kulttuuriympäristöpäivissä. Keski-Suomessa oh-
jelmaa järjestetään Kankaan lisäksi mm. Keski-Suomen museolla, Jämsänkosken paperiteh-
taalla, Keitele-museossa Äänekoskella, Petäjäveden radio- ja puhelinmuseossa sekä Suo-
men tietojenkäsittelymuseossa Agorassa. Lisätietoja kaikista näistä löydät Keski-Suomen 
museon sivuilta. Kangas tarjoaa näyttelyn sekä valokuvaustyöpajoja. 
 
to-pe 10.-11.9. klo 10-18 Näyttely Kankaan alueen menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevai-
suudesta, Porttirakennus. 
 
su 13.9. valokuvatyöpajat Kankaalla ja Galleria Ratamolla 
Yhteistyössä Jyväskylän Kangas ja Luovan valokuvauksen keskus 
 
Valokuvaustyöpaja nuorille, vetäjänä Esa Ylijaasko 
 
Koko päivän kestävässä työpajassa kuvataan Kankaan tehtaan salaisia sopukoita, käsitel-
lään kuvia ja saadaan niistä palautetta. Kuvausvälineiksi sopivat digikamerat ja kännyköiden 
kamerat, ja ne tulee olla osallistujilla itsellään. Työpaja alkaa klo 11 Kankaan porttirakennuk-
selta (os. Kympinkatu 3), ja siirtyy Kankaan kuvausten jälkeen Galleria Ratamolle, jossa ku-
via voi käydä läpi, käsitellä ja saada omista kuvista palautetta. Työpaja loppuu viimeistään 
klo 18. Mukaan voi ottaa myös oman kannettavan tietokoneen kuvien käsittelyä varten. Työ-
paja soveltuu yli 15-vuotiaille nuorille, ja osallistuja otetaan korkeintaan 10. Esa Ylijaasko on 
Keminmaalla syntynyt, Istanbulissa asuva valokuvaaja, jonka ajankohtainen kuvausprojekti 
liittyy Syyrian sisällissodan ja sen uhrien dokumentointiin. 
 
Pakollinen ennakkoilmoittautuminen 7.9. mennessä osoitteeseen vilja.ruokolainen@jkl.fi tai 
050 3118 564. Työpaja on osallistujille ilmainen. 
 
 



 
 
 
Neulanreikäkamerakuvaus, vetäjänä Rune Snellman 
 
Koko päivän kestävässä työpajassa kuvataan Kankaan aluetta ulkoapäin sekä kehitetään 
otetut kuvat. Kuvausvälineenä toimii neulanreikäkamera, yksinkertaisen nerokas väline mus-
tavalkokuvien ottamiseen. Neulanreikäkamerat tarjotaan työpajan puolesta, mutta osallistujat 
voivat tuoda myös omansa. Työpaja alkaa klo 11 Kankaan porttirakennukselta (os. Kympin-
katu 3), ja siirtyy Kankaan kuvausten jälkeen Galleria Ratamolle, jossa kuvat kehitetään ja 
skannataan. Työpaja loppuu viimeistään klo 18. Osallistuja otetaan korkeintaan 10. Valoku-
vataiteilija R. C. Snellman on tehnyt neulanreikäkuvausta vuodesta 1992, opettaa ja kuvaa 
myös itse. 
 
Pakollinen ennakkoilmoittautuminen 7.9. mennessä osoitteeseen vilja.ruokolainen@jkl.fi tai 
050 3118 564. Työpaja on osallistujille ilmainen. 
 

Kangastuksia sunnuntaina 14.6.2015 klo 12–16 
Kankaan avoimien ovien päivä kaikille kaupunkilaisille 
 
Puheohjelma 
Kankaan auditoriossa saadaan kattava tietopaketti alueen kehitykseen ja tulevaisuuden-
suunnitelmiin: 
12.15 Prosenttikulttuuri Kankaalla / Kirsi Pitkänen 
12.45 Resurssiviisaus / Pirkko Melville 
13.15 Jyväskylän keskustan kehityshankkeet / Pirkko Flinkman 
13.45 Jyväskylän kangas – rakentamisen äärellä / Erkki Jaala 
14.15 Rakennuttajan puheenvuoro: Skanska / Noora Sokero 
14.45 Rakennuttajan puheenvuoro: YIT / Mikko Räty 
15.15 Yhteisöasumishanke ja ryhmärakennuttaminen Kankaalla 
Puheohjelman viimeinen paikka on varattu keväällä perustetulle ryhmälle, joka on kiinnostu-
nut asumisyhteisön rakennuttamisesta Kankaalle resurssiviisauden, monisukupolvisuuden ja 
yhteisöllisyyden ideoiden ympärille. Ryhmä tapaa Kangastuksia-tapahtumassa ensi kertaa 
kasvokkain niiden kanssa, jotka pääsevät paikalle. Tilaisuudessa saadaan tietoa Kankaan 
kaavoitustilanteesta ryhmärakennuttamisen kannalta sekä puukerrostalorakentamisesta, se-
kä suunnitellaan myös mahdollisen yhdistyksen perustamista. 
 
Asumista, viihtymistä ja elämyksiä kaupungin keskustassa 
Jyväskylän keskusta on kaupungin käyntikortti ja merkittävä osa kaupungin identiteettiä. Meil-
lä on kompakti kaupunkikeskusta, jossa kauppa, palvelut ja asuminen toimivat limittäin. Kes-
kustassa viihdytään, shoppaillaan, käytetään palveluja ja tavataan toisiamme. Jyväskylän 
kaupunki käynnisti tänä vuonna keskustan kehittämishankeen, joka vahvistaa keskustan elä-
vyyttä ja vetovoimaa. Tavoitteena on mm täydennysrakentamisen, kaupunkitilojen kehittämi-
sen sekä tapahtumajärjestämisen edistämisen keinoin varmistaa Jyväskylän elävä kaupunki-
keskusta. Kankaan Kangastuksissa Yläkerran auditoriossa klo 13.15 hankkeen etenemisestä 
on kertomassa projektipäällikkö Pirkko Flinkman. Kankaan porttirakennuksella on nähtävillä 
16.5. pidetyn avoimen arkkitehtuurityöpajan tulokset. Työpajassa kaupunkilaiset ideoivat yh-
dessä Uusi Kaupunki kollektiivin arkkitehtien kanssa vaihtoehtoisia toriaukioita ja Kauppaka-
dun pihakatua. 
www.jyvaskyla.fi/kaupunkikeskusta  
@JKLkompassi 
Facebook Jyväskylän keskusta 3.0 
 
Ohjattuja kävelykierroksia 
Ohjatut kävelykierrokset Kankaan alueelle lähtevät pergamenttihallin ovelta klo 12.30, 13.30 
ja 14.30. Aivan uusi vierailukohde on Valkoinen talo, jonka alakerran avaamme vierailijoille 



 
lyhyillä non-stop-esittelykierroksilla. Uudella puolella on tarjolla tietoa muraaleista ja graffiteis-
ta. 
 
Yhteisöllinen puutarha ja taidetoimintaa 
Tapahtumassa perustamme yhteisöllisen riippuvan puutarhan pergamenttihallin pihalle. Tai-
deohjaaja Hannele Torniaisen johdolla tapahtuman kävijät voivat osallistua puutarhan raken-
tamiseen. Vanhoista muovipulloista saadaan käteviä istutusruukkuja, jotka kiinnitetään aitaan 
istutuksineen. Puutarhan valmistelut alkavat jo toukokuussa taimien istutuksella, ja puutarhaa 
hoidetaan koko kesän ajan. Multaa ja siemeniä viheraitaan on lahjoittanut Viherlandia. 
 
Puutarhan rakentamiseen voi osallistua monella tavalla: kasvattamalla ennakkoon kotonaan 
leikatussa muovipullossa taimia ja tuomalla ne Kangastuksia-tapahtumaan, lahjottamalla pul-
loja tai tulemalla Kangastuksiin paikan päälle istuttamaan uusia siemeniä. 
 
Nuorten Taidetyöpajan toiminnallisella voi osallistua non-stop-periaatteella erilaisten pape-
riorigamien valmistamiseen sekä pääsee värittämään isoa, yhteisöllistä värityskirjaa. 
 
Musiikkia! 
Pergamenttihallin pihalla nautitaan elävän musiikin esityksistä: 
 
12.15 Laulava Pupujussi Leena Pyylampi ja Merituuli Järvinen laulattavat lapsia 
 
13.00 Usva 
Usva soittaa lyyristä elektro/fuusio/pop -musiikkia, joka ammentaa vaikutteita läheltä ja kau-
kaa, folkista triphopiin ja Zimbabwesta Berliiniin. Sanoituksissaan melankoliaan luottava jy-
väskyläläisyhtye liikuttaa kuulijaansa mielensyövereistä tanssilattian hurmokseen.  
Pirta Laaksonen – laulu 
Timo Horppu – kitara 
Janne Kaipainen – syntikka, trumpetti 
https://soundcloud.com/usvayhtye 
 
14.00 Laulaja-lauluntekijä Hillaruovssut 
 
15.00 Wends 
 
Hiki pintaan 
Uudella puolella CrossFit Jyväskylän sali pitää ovia avoimena. Lisäksi uuden tehtaan puolella 
esittäytyvät ja liikuttavat Capoeira Força Natural, Jyväskylän Sirkuskoulu ja Parkour Akate-
mia volttiradan kanssa sekä Jyväskylän pyöräilyseura, jonka pystyttämällä taitoradalla voi 
testata pyöräilytaitojaan. 
 
CrossFit Jyväskylän aikataulut: 
 
Klo 12 Bootcamp Endurance 
Klo 14 Gymnastic Skills - kehonpainoharjoittelu 
Klo 15 Bootcamp 
Klo 16 Bootcamp 
Tunnit ovat ilmaisia eikä niille tarvitse ilmoittautua. Myös Lasten maailma on auki ja sinne voi 
tulla vanhempien valvonnassa. 
 
Capoeira Força Natural 
Capoeira on afro-brasilialainen, tanssillinen kamppailulaji. Capoerista liikkuu musiikin tahdis-
sa, vastapelurinsa kanssa ja häntä vastaan. Hyvä capoeira on kaunista ja ovelaa. 
 
 



 
 
Jyväskylän Pyöräilyseura 
Lasten pyöräilyn taitoajorata. Oma pyörä mukaan! 
Pyöräilyn esittelyä, I Cycle -paidat myynnissä ja JYPS-liittymistarjous 
 
Esittelyjä ja myyntipisteitä 
Kankaalle voit tutustua moniin eri toimijoihin ja hankkia lähiruoan lisäksi lähidesignia, lä-
hisähköä ja samalla uusia ideoita ja tuulia kotiisi. Myyntipisteitä tarjoavat mm. Osuuskunta 
Into, Kankaan Puutarha, Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylän Energia, Sahinahon hunaja, 
Liisankankaan jäätelö ja monet muut. 
 
Olethan jo JEE? Jyväskylän Energian JEE!-kesäkiertue saapuu Kankaalle energisen pop-
poonsa ja ihastuttavan kesäauton voimin.  
Bongaa JEE!-porukka ja tule juttelemaan energia-asioista – tarjolla iloista kesäfiilistä ja edul-
lista sähköä! 
www.energiajee.fi 
 
Kangastuksia 2015 
 
Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän aikuisopiston luovat alat sekä Humanistinen am-
mattikorkeakoulu sijoittuvat Kankaalle 2016 alussa. Kangastuksia-tapahtumassa on mukana 
Jyväskylän aikuisopiston käsi- ja taideteollisuusalan, vaatetusalan sekä viestintäalan opiskeli-
joita esittelemässä ja myymässä tuotteitaan. Lisäksi tapahtumassa nähdään taltiointeja Jy-
väskylän ammattiopiston tanssin ja musiikin upeista esityksistä. 
 
Lättähattu kyydittää 
Ilmainen elämyskyyti Jyväskylän matkakeskukselta lättähattujunalla sunnuntaina 14.6. 
Lähdöt raiteelta 1 klo 11.45, klo 13.00, klo 14.00 
Paluulähdöt Kankaalta klo 12.35, klo 13.35, klo 16.15 
 
Mukana ohjelmaa tuottamassa 
Café Citikka 
Capoeira Força Natural 
CrossFit 
Hillaruovssut 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Jyväskylän ammattiopisto 
Jyväskylän Energia 
Jyväskylän pyöräilyseura 
Jyväskylän sirkuskoulu ja Parkour Akatemia 
Kankaan puutarha 
Laulava Pupujussi Leena Pyylampi ja Merituuli Järvinen 
Liisankankaan jäätelö 
Luovan valokuvauksen keskus 
Nuorten taidetyöpaja 
Osuuskunta Into 
Sahinahon hunaja 
Skanska 
Teatteri Eurooppa Neljä 
Usva 
UudenPolvenMuseo 
Vanha Martti 
Wends 
YIT 
 



 
 
Lista täydentyy matkan varrella. 
 


