Tapahtumat 2016
17.12. Jyväskylän Designtori pergamenttihallissa klo 10–16
Kankaan pergamenttihallin syyskauden päättää Jyväskylän Designtori. Tarjolla on 42 muotoilun ammattilaisen ja taiteilijan myyntipistettä ja 7 ravintolaa restaurant-loungessa. Ohjelmaa
tarjoavat DJ:t sekä demo Tanssiteatteri Krampin vuoden 2017 teoksesta ”Kaikuja” klo 11.
Jyväskylän designtori on jo yhdeksännen kerran järjestettävä yleisön suosikkitapahtuma, joka
on vieraillut Kankaalla useaan kertaan. Pergamenttihallin hulppeat 2400 m2 antavat upeat
puitteet toiminnalle. Designtorilla nähdään tälläkin kertaa monipuolisesti suomalaista ja paikallista muotoilua. Pergamenttihalli sijaitsee Kankaan vanhalla paperitehtaalla osoitteessa
Kympinkatu 3 B. Kankaan alueella on lauantaina ilmainen tapahtumapysäköinti.
TAPAHTUMASIVU: https://www.facebook.com/jkldesigntori/

1.12. Valoa ja akrobatiaa Kankaan taidejulkistuksessa
Tervetuloa Anna Ruthin taideteoksen julkistukseen ja seuraamaan huikeaa ilmaakrobatiaesitystä Kankaalla 1.12.2016!
Torstaina 1.12. Kankaan rakennustyömaa avaa hetkeksi ovensa yleisölle, kun ensimmäinen
prosenttitaideteos julkistetaan Kankaalla. Skanskan rakennuttaman As Oy Jyväskylän Raina
-kerrostalon taideteoksen julkistuksessa nähdään Jyväskylän sirkuskoulun tilausteos, huikea
ilma-akrobatianumero 24 metriä korkeassa porraskuilussa. Valosuunnittelusta vastaa Jyväskylän kaupunginteatterin valosuunnittelija Tuukka Toijanniemi. Tähtiakrobaattina ilmassa lentää Henri Hänninen, koreografia on Henri Hännisen ja sirkuskoulun rehtori Erika Forsbergin.
Esitys valaisee taiteilija Anna Ruthin taideteoksen, jolle paljastetaan tilaisuudessa myös nimi.
Ilma-akrobatiateos nähdään kaksi kertaa, klo 18 ja 19. Ennen ja jälkeen teoksen Tulikukkatulitaideryhmä esiintyy ja johdattaa yleisöä alueelle ja sieltä pois. Tapahtuma on yleisölle ilmainen, ja siellä on glögitarjoilu.
Yleisölle kulku tapahtumaan tapahtuu Rusokinkadulla sijaitsevasta työmaaportista, joka on
auki klo 17.30–20. Muut kulkuväylät esimerkiksi pergamenttihallin pihasta käsin eivät ole auki. Ulkoilmaesitykseen kannattaa pukeutua sään mukaan sekä valita sopivat kengät rakennustyömaalla kävelyyn. Kangas tarjoaa ilmaisen paikoituksen tilaisuuteen saapuville: lähimmät parkkipaikat sijaitsevat Kankaan tehtaan alueella Tourukeskuksen liikenneympyrän lähellä. Myös porttirakennuksen vieressä olevat parkkipaikat osoitteessa Kympinkatu 3 ovat
ilmaisia. Esitysalueella ei ole yleisöparkkipaikkoja.
Julkistustilaisuuden ohjelma:
17.30 portti avataan yleisölle Rusokinkadulla
17.45 Tuliryhmä Tulikukka johdattaa yleisön kohti Rainan pihaa
18.00 Tilaisuuden avaus ja Ilma-akrobatiaesitys, jossa taideteos paljastuu
18.10 Taideteoksen nimeäminen ja Tuliryhmä Tulikukan esitys
…
18.45 Tuliryhmä Tulikukka johdattaa yleisöä kohti Rainan pihaa
19.00 Ilma-akrobatiaesitys
19.10 Taideteoksen nimeäminen ja Tuliryhmä Tulikukan esitys
19.20 Tilaisuus päättyy
17.30-19.30 Skanskan pisteellä Glögitarjoilu ja tietoa rakennusprojekteista Kankaan alueella
17.30-19.30 As Oy Albertinpihan alakerrassa esittelypiste YIT:n rakennuksista Kankaan alueella

Kankaan portti 100 vuotta 24.11. ja 26.11.
Kankaan tehtaalle rakennettiin vuonna 1916 hevostalli 30 hevoselle, mistä edelleen muistuttaa toisen päädyn vanha, puinen heinänajosilta. Punatiilinen rakennus on tämän jälkeen saanut palvella niin autotallina, paloasemana kuin tehtaan pääporttinakin, johon Kympinkadulta
saavutaan. Tällä hetkellä rakennuksessa on toimisto-, kokous- ja varastotiloja.
100-vuotiasta juhlitaan marraskuun lopussa kahden päivän tapahtumalla. Torstaina 24.11.
ohjelmassa on mm. Kankaan tämän syksyn valokuvakierrosten teoksista koottu näyttely,
Kankaan alueen taiteen esittelyä läänintaiteilija, taidekoordinaattori Kirsi Pitkäsen ja taiteilija
Anna Ruthin toimesta sekä 3D-tulostukseen tutustumista. Torstaina tarjoamme myös kahvit
ja glögit vierailijoille. Lauantaina 26.11. Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat järjestävät perhepäivän, jossa pääsee askartelemaan, pelaamaan ja näkemään nukketeatteria.
100-vuotisjuhlien ohjelma:
Torstai 24.11.
klo 13–19: kahvitarjoilu, avoinna Kankaan ja porttirakennuksen historianäyttely sekä Kankaan
valokuvakierrosten näyttely, ja mahdollisuus kurkistaa 100-vuotiaan porttirakennuksen vintille. Klo 13–14 sekä 16.30–17.30 paikalla ovat YIT:n esittelijät kertomassa Kankaan kohteista
sekä muusta uudesta asumisen alalla.
Lisäksi ohjelmassa:
13–16 tule tutustumaan 3D-tulostuksen saloihin, esittelijänä Jyväskylän IT-opiskelijoiden
osuuskunta DynamIT
16.30 Kankaan vuoden 2016 valokuvakierrosten näyttelyn avaus, yhteistyössä Luovan valokuvauksen keskus
17 Kankaan taidekoordinaattori ja Keski-Suomen visuaalisten taiteiden läänintaiteilija Kirsi
Pitkänen kertoo Kankaan taiteesta
18 Taiteilija Anna Ruthin taiteilijaesittely
Torstain ohjelman järjestää Jyväskylän Kangas.
Lauantai 26.11.
klo 10-16 perhepäivä
Luvassa on hauskaa yhdessäoloa koko perheen voimin, kuten nukketeatteri-esitys, ohjattuja
pelejä ja leikkejä sekä heijastimien askartelua. Avoinna Kankaan ja porttirakennuksen historianäyttely sekä Kankaan valokuvakierrosten näyttely. Järjestäjänä Oranssi Myrsky.
Molempien päivien ohjelmaan on vapaa pääsy, ja ne ovat osa Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Oranssi Myrsky –tapahtumaa. Kankaan porttirakennus sijaitsee Minimanin takana, osoitteessa Kympinkatu 3. Alueella on maksullinen pysäköinti.

22.-24.9. Loistava Kangas
Loistava Kangas on Kankaan toimijoiden, Humanistisen ammattikorkeakoulun, Jyväskylän
ammattiopiston, Jyväskylän aikuisopiston ja Kankaan yhteinen avajaistapahtuma. Alueelle

kuljetaan autolla Kympinkadulta ja kevyen liikenteen keinoin Kankaankadulta. Porttirakennuksen ympäristössä (Kympinkatu 3) sijaitsevat parkkipaikat ovat tapahtuman ajan 22.9. klo
19.00-25.9. klo 19.00 maksuttomia. Porttirakennukselta on opastus eri tapahtumapisteisiin.
22.–24.9. klo 20–24 Valo ja varjo
Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän aikuisopiston opiskelijoiden tekemät valon ja varjon
teokset ovat nähtävissä ulkotiloista käsin. Luovan Kampuksen ikkunat ja portaikko täyttyvät
asuista, tekstiiliteoksista, kuvista sekä valokuvakertomuksesta. Sisäpihalla voi törmätä Valaistuun siivekkääseen, ja vesieläimet asuttavat Tourujoen rantaa Kinakujan sillalta yläjuoksulle päin. Kympinkatu 3 B, vapaa pääsy.
23.9. klo 20–23 Kangas 360°
Miltä uusi Piippuranta näyttää? Tulevaisuuteen pääsee kurkistamaan laajakangaskoossa,
kun Kankaan ensimmäisen valmistuvan alueen visualisointi julkistetaan. Visualisointi heijastetaan Minimanin takaseinään, lisämausteena Keski-Suomen Elokuvakeskuksen kotimaisia
lyhytelokuvia. Kankaan porttirakennuksessa on tarjolla kahvia sekä esittelyjä alueesta ja valmistuvista taloista. Kympinkatu 3, vapaa pääsy.
Lyhytelokuvat esitetään tunnin välein:
20.30 Shit Happens (1992) - Kesto 8 min
Ohjaus: Gilles Charmant, Pääosissa: Matti Pellonpää, Dominic Gould, Aki Kaursimäki
Suomalainen masentunut juoppo kohtaa iloisen texasilaisen bikerin… Valitettavasti Suomi
suorastaan kuhisee vaarallisia virolaisia mafiosoja.. Tämän vuoksi ystävyys voi loppua lyhyeen.
21.30 Kovat miehet (1999) - Kesto 19 min
Ohjaus: Maarit Lalli, Pääosissa: Sulevi Peltola, Jyrki Mänttäri
Reima on kyntänyt peltoa syyskuntoon. Pellolla oleva siirtolohkare saa isän ja pojan välit kiristymään äärimmilleen. Tässä suhteessa ei valiteta, ei anneta periksi eikä ainakaan myönnetä. Pienen tarinan verran suomalaista uhmaa ja jääräpäisyyttä absurdismiin saakka suhteesta, joka on kuin kivi sydämellä.
22.30 Elonkorjuu (2007) - Kesto 14 min
Ohjaus: Sami Korjus
Elonkorjuu on lakoninen tragikomedia kesäpäivästä kainuulaisella maatilalla. Miehen ja naisen sanaton taistelu suomalaisessa perinne- ja mielenmaisemassa, jossa vaikeneminen on
kultaa.
24.9. klo 11–14 UV-maalaustyöpaja
UV-maalaustyöpajaa pitää taiteilija Riikka Maria Partanen. Tule tekemään maalaus paperille,
kankaalle tai nahalle; voit tuoda myös oman materiaalin mukanasi. Tulokset esitetään Pimeässä taidenäyttelyssä samana iltana, ja osallistujat saavat oman teoksensa itselleen. Maalaustyöpaja on ilmainen ja tarkoitettu kaiken ikäisille 7-vuotiaista ylöspäin. Työpaja toimii non
stop -periaatteella; voit saapua milloin tahansa klo 11 ja 14 välillä ja työskennellä haluamasi
ajan. Ilmoittautumista ei tarvita. Paikka: Kankaan pergamenttihalli (Kympinkatu 3 B).
24.9. klo 17–21 Loistavan Kankaan iltajuhlat
Loistavan Kankaan iltatilaisuus on monipuolinen yhdistelmä nähtävää ja koettavaa. Pergamenttihallissa on esillä Pimeä taidenäyttely, jossa on UV-valon loisteessa näkyviä taianomaisia teoksia Riikka Maria Partaselta sekä päivän työpajaan osallistuneilta. Klo 18 nähdään
Keski-Suomen Pyörätuolitanssijat ry:n esitys ja klo 19–21 matemaattista taidetta: Algoristo Painting by Numbers. Kahvilassa voi nauttia lämpimän juoman ja työpajassa askarrella itselleen mukavan muiston. Paikka: Kankaan pergamenttihalli (Kympinkatu 3 B), vapaa pääsy.

17 Taidenäyttelyn avajaiset
18 Keski-Suomen pyörätuolitanssijat ry tarjoaa kokonaisuuden, jossa sokea pyörätuolitanssija esittää vahvan härkätaistelutanssin, pyörätuolitanssin ohjaaja antaa opastusta ja mahdollisuuden tulla kokeilemaan pyörätuolitanssia. Lopuksi pyörätuolitanssijat esittävät kolmen
tanssin mieleenpainuvan tarinan: “ "Liitely aamuhämärissä salaisuuksien kautta rakkauteen"” . Tule ja koe miltä tuntuu tanssia pyörätuolilla ilman näköaistia.
19-21 matemaattista taidetta: Algoristo - Painting by Numbers
Koko lauantain itapahtuman ajan pergamenttihallissa toimii Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden pitämä "Oranssi Loiste" -kahvila, jossa käy maksuvälineenä käteinen, ja
askartelupiste, jossa voi askarrella itselleen heijastimen.

TEHTAAN SUNNUNTAISESSIOT
Su 25.9. klo 16.00-19.00
Tanssin Aika –festivaalin jälkitunnelmissa fiilistellään Kankaan Pergamenttihallissa katutanssi- ja filmimeiningeissä. Ohjelmassa on perinteinen Open stage –osuus, breikki- ja hiphopbatlet sekä 16mm filmiä Ballet Robotiquen (1982) muodossa. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Tanssin Aika -festivaali, Keski-Suomen elokuvakeskus ry, Valon kaupunki ja Jyväskylän Kangas.
Ohjelmassa:
Dj R2ISDJ2
All Styles 2vs2 battle
Break 2vs2 battle
Bob Rogers | Ballet Robotique | 1982 | 8 min | 16mm filmi
Open Stage
Tanssiteatteri Kramppi
Seuraa aikataulutusta facebookista:
Tanssin Aika / Tehtaan sunnuntaisessiot
Paikka: Kankaan pergamenttihalli (Kympinkatu 3). Vapaa pääsy!

lauantai 10.9. Kulttuuriympäristöpäivien valokuvatyöpajat Kankaalla ja
Galleria Ratamolla
Neulanreikäkamerakuvausta aikuisille, vetäjänä Rune Snellman
Koko päivän kestävässä työpajassa kuvataan Kankaan aluetta ulkoapäin sekä kehitetään
otetut kuvat. Kuvausvälineenä toimii neulanreikäkamera, yksinkertaisen nerokas väline mustavalkokuvien ottamiseen. Neulanreikäkamerat tarjotaan työpajan puolesta, mutta osallistujat
voivat tuoda myös omansa. Työpaja alkaa klo 11 Kankaan porttirakennukselta (os. Kympinkatu 3), ja siirtyy Kankaan kuvausten jälkeen Galleria Ratamolle, jossa kuvat kehitetään ja
skannataan. Työpaja loppuu viimeistään klo 18. Osallistuja otetaan korkeintaan 10. Valokuvataiteilija 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.
Valokuvaustyöpaja, vetäjänä Esko Varesvuo

Koko päivän kestävässä työpajassa kuvataan Kankaan tehtaan salaisia sopukoita, käsitellään kuvia ja saadaan niistä palautetta. Kuvausvälineiksi sopivat erilaiset digikamerat ja ne
tulee olla osallistujilla itsellään. Työpaja alkaa klo 11 Kankaan porttirakennukselta (os. Kympinkatu 3), ja siirtyy Kankaan kuvausten jälkeen Galleria Ratamolle, jossa kuvia voi käydä
läpi, käsitellä ja saada omista kuvista palautetta. Työpaja loppuu viimeistään klo 18. Mukaan
voi ottaa myös oman kannettavan tietokoneen kuvien käsittelyä varten. Osallistujia otetaan
korkeintaan 10. Esko Varesvuo on jyväskyläläinen valokuvaaja ja valokuvauksen kouluttaja.
Pakollinen ennakkoilmoittautuminen 7.9. mennessä osoitteeseen vilja.ruokolainen@jkl.fi tai
050 3118 564. Työpaja on osallistujille ilmainen.

20.8. klo 10-16 Jyväskylän Designtori ja Ravintolapäivä
Jyväskylän Designtori ja ravintolapäivä valtaavat Kankaan pergamenttihallin ja pihan. Suomalaista designia, maistuvaa ravintolapäiväruokaa, esityksiä ja ohjelmaa lapsille sekä musiikkia. Hyvän meiningin ilmaistapahtuman järjestävät Jyväskylän designtori ja Kangas.

Ohjatut kesäkävelykierrokset Kankaalla heinäkuun keskiviikkoisin:
6.7. klo 13
13.7. klo 13
20.7. klo 13
27.7. klo 13
Kävelykierrosten kesto on noin 45 minuuttia, ja ne lähtevät Kankaan porttirakennukselta, os.
Kympinkatu 3. Vapaa pääsy. Huomaathan, että pysäköinti alueella on maksullista.

12.6. klo 12-16 Kangastuksia: Wanha ja uusi Kangas
Kankaan vanhan paperitehtaan avoimien ovien tapahtuma koko perheelle tarjoaa musiikkia,
nukketeatteria, paperin tekoa ja taideteoksen maalausta, pyöräilytaitoja, valokuvia, elokuvia,
ruokaa, kahviloita, opastettuja kierroksia ja esittelyjä. Monipuolinen ohjelma täydentyy jatkuvasti! Ohjelma levittyy Kankaan vanhan tehtaan puolen ulkotiloihin sekä porttirakennukseen,
pergamenttihalliin, valkoisen talon ensimmäiseen kerrokseen, Ravintola Popinaan, auditorioon ja ruokalaan.
Kankaalle käynti autoilijoilla on Vapaaherrantien ja Kympinkadun kautta, kevyelle liikenteelle
myös Taulumäen ja Kankaankadun kautta. Vuokrajärjestelyjen ja siihen liittyvän tiheän junaja rekkaliikenteen takia Kankaan tehtaan uuden puolen alueen läpi ei pääse - jos siis haluaa
käyttää Kankaalla ns. Uuden tehtaan parkkipaikkoja (kulku Tourukeskuksen liikenneympyrän
lähettyviltä), on kierrettävä Minimanin takaa tapahtuma-alueelle. Rajoitetut parkkimahdollisuudet!
Tarjoamme ilmaisen non-stop-linja-autokuljetuksen Jyväskylän kaupungin palveluliikenteessä
olevilla Linkki Vip pienoislinja-autoilla Jyväskylän matkakeskuksen ja Kankaan välillä alkaen
klo 11.30.
Tekemistä lapsille:
12.30 Lastenteatteri Loihun Kämminkäiset esiintyvät pergamenttihallin pihalavalla
13 ja 15 vanhassa ruokalassa Teatteri Capelle: nukketeatteriesitys Jänis ja Kilpikonna
12-16 Porttirakennuksen läheisyydessä Mutkitellen&kuljetellen -leikkipuistokiertue: Japa ry:n
tietopiste ja lastipyörätestausta sekä Jyps ry:n tietopiste ja lasten taitopyörärata. Jyps ry:n

pisteellä mahdollisuus pikkurahalla pieniin pyöränhuoltotöihin, esim. jarrupalojen ja sisärenkaiden vaihdot sekä ilmaa ja öljyä.
12-16 Paperintekotyöpaja pergamenttihallissa, vetäjänä Hannele Torniainen
12-16 Seinäruusut-katutaideryhmän teos "Äidin kasvimaalla" pergamenttihallin pihan aidassa
- tule "istuttamaan" sabluunoiden avulla kasvimaalle kaikenlaista viljeltävää
12-16 Poniratsastusta porttirakennuksen läheisyydessä
Musiikkia, tanssia ja taidetta:
12.30 Työmaa-aitataiteen paljastustilaisuus Luovan Kampuksen sisäpihalla - Tuomas Hallivuo ja Jyväskylän ammattiopiston kuva-artesaaniopiskelijoiden toisen vuoden ryhmä
13.00 Vanhassa auditoriossa Monikulttuurikeskus Gloria ja Info Gloria: elokuva Twibuke ja
keskustelutilaisuus
14.00 Pergamenttihallin lavalla Whiptown Five: 20- ja 30-lukujen tahtiin!
14.30 Jyväskylän tanssiopiston tanssiesityksiä pergamenttihallissa
Kävelykierroksia:
12 ja 14 Ohjatut kävelykierrokset, lähtö porttirakennukselta
12-16 Valkoisen talon ensimmäisen kerroksen non-stop-kierrokset - paikalla myös henkilökuntaa!
Kierrätystä:
Trash Heroes Antti Lahti ja Panu Varstala: musiikkia, esiintymistä ja roskien keräystä
12-16 Osuuskunta Inton Kankaan kierrätystapahtuma: Tuo tullessasi ja vie mennessäsi hyväkuntoisia ja vähälle käytölle jääneitä vaatteita ja kenkiä - raha ei liiku!
12-16 JAPA ry:n kierrätyslounge, tervetuloa tutustumaan jäteasioiden ajankohtaisuuksiin sekä rentoutumaan värittämisen äärellä!
Syömistä:
12-16 Osuuskunta Inton kahvila kierrätystapahtuman yhteydessä lastauslaiturilla
12-16 Ravintola Popinassa brunssia ja kahvia
12-16 Ruokarekka Holy Crepe: suolaisia ja makeita crepesejä
12-16 Kankaan puutarhan vohvelikahvila
Huom! Varaathan käteistä mukaan!
Esittelypisteitä ja yllätyksellistä toimintaa:
YIT
Skanska: Anna Ruthin ja Olli-Pekka Tennilän vetämä taiteidenvälinen työpaja: Luovasti nimi
Annan Rainan teokselle, porttirakennus klo 13, 13.30, 14, 14.30
Kangas kotina ry: yhteisöasumisen hanke esittäytyy teltassa porttirakennuksen vieressä ja
kutsuu mukaan
Kankaan puutarha ja Sahinahon hunaja
Jyväskylän Energia
Jyväskylän aikuisopiston osaajien työnäytteitä
Jyväskylän aikuisopiston valokuvaajan erikoisammattitutkinnon opiskelijoiden Kuvarekka tule kuvauttamaan itsesi! Lue lisää kuvarekasta täältä.
Historiaa Pergamenttihallissa:
Mininäyttelyssä Kankaan vanhaa kuvastoa ja esineistöä
Vanhoja valokuvia, yhteistyössä Keski-Suomen museo
Valokuvanäyttely Kankaan valokuvakierroksilta, yhteistyössä Luovan valokuvauksen keskus
klo 13 ja 15 Kankaan ja Jyväskylän historiaa vanhoina elokuvina, yhteistyössä Keski-Suomen
elokuvakeskus ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti:
PERGAMIN & PERGAMENT (tuott. Aho & Soldan, 1933, 10 min, Blu-ray)

Juhani Ahon poikien perustaman, uraauurtavan kotimaisen dokumenttiyhtiö Aho & Soldanin
valmistama elokuva pergamiini- ja pergamenttipaperin valmistuksesta. Alussa vieraillaan
Mäntässä, sitten esitellään Jyväskylän Kankaan tehtaan toimintaa sekä tuotteita. Aikansa
kansainvälistä huipputasoa oleva, havainnollinen ja humoristinen teollisuuselokuva. HUOM!
Elokuva esitetään samassa Pergamenttisalissa, jossa se 83 vuotta aikaisemmin kuvattiin.
KUMMEJA LAHDEN TAKAA (1958, 9 min, 16 mm)
Ohjaus: Orvo Saarikivi
Käsikirjoitus: Lauri Merivirta, Kari Uusitalo
Kuvaus: Niilo Heino, Väinö Kolhonen
Selostaja: Martti Silvennoinen
Tuotanto: Suomi-Filmi
Dokumentti ruotsalaisen kummitoimintadelegaation kesävierailusta avustuskohteisiinsa Keski-Suomessa. Jyväskylän asemalla tapahtuvien tervetuliaisseremonioiden jälkeen seurue
hajaantuu 25 pitäjään eri puolilla maakuntaa. Kamerat lähtevät seuraamaan sitä ryhmää, joka vierailee Saarijärjvellä. Paikallisen lastenkodin kummilapset ottavat ruotsalaiset vastaan
laulamalla "Mors grisar är vi allihopa". Ohjelmaan kuuluu myös vierailu sankarihaudoilla,
"tyypillisellä suomalaisella maalaistilalla" sekä ruotsalaisvaroin rakennetulla uudella terveystalolla.
125-VUOTIAS JYVÄSKYLÄ (1963, 10 min, 16 mm)
Ohjaus, käsikirjoitus: Olavi Puusaari
Kuvaus: Yrjö Aaltonen, Väinö Kolhonen
Leikkaus: Eero Sinikannel
Tuotanto: Suomi-Filmi
Ensi vuonna 180 vuotta täyttävä Jyväskylän kaupunki vietti 125-vuotisjuhliaan vuonna 1962.
Tapauksen kunniaksi valmistettu dokumenttifilmi seuraa aluksi virallisia juhlallisuuksia
22.3.1962, minkä jälkeen tehdään lyhyt ja propagandistinen kiertoajelu kaupungilla. "Jyväskylää voidaan todellakin verrata salomaan torppaan, josta uuden ajan teiden, uusien tulo- ja
tiedolähteiden ansiosta on kasvanut mallitila".
Tapahtuman jälkeen pergamenttihallissa jatketaan Luovan valokuvauksen keskuksen Puhetta kuvista -illan merkeissä.
CrossFit Jyväskylä:
12 bootcamp
13 gymnastics
14 muscle & power
15 bootcamp
16 painonnosto tekniikka
17 kehonhuolto
Huom! CrossFit Jyväskylä sijaitsee Kankaan tehtaiden ns. uudella puolella, johon ei pääse
pihan kautta. CrossFit-salin tapahtumiin voi kulkea joko autolla Tourukeskuksen liikenneympyrän viereisestä tienhaarasta tai pyörällä ja jalan vanhan Kuusamankadun kautta. Kankaan
portilta päin kulku tapahtuu Vapaaherrantietä pitkin.

Jyväskylän päivät 18.-20.3. Kangas kaikin aistein
Kankaalla juhlitaan Jyväskylän päivää kaikki aistit avoinna. Voit itse liikkua, laulaa, tanssia ja
tehdä käsilläsi, tai sitten tulla muuten vain katsomaan, kuulemaan ja tutustumaan.
Tapahtumat Kankaalla sijoittuvat kahteen tilaan. Luovan kampuksen uusissa tiloissa (Kympinkatu 3 B) toimintansa aloittaneet Jyväskylän ammattiopisto ja Jyväskylän aikuisopisto
avaavat ovensa ja tarjoavat erilaisia näytöksiä, työpajoja ja tuotemyyntiä. Tiloissa julkistetaan
uusi tilataideteos tapahtuman yhteydessä. Yleisölle jo tutuksi tulleessa pergamenttihallissa

vanhalla paperitehtaalla on mm. parkour- ja tanssityöpajoja, konsertteja, esittelyjä sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden pyörittämä pop up -kahvila jonka yhteydessä
pääsee tekemään itse paperia ja osallistumaan muuhun taidetoimintaan.
Jyväskylän aikuisopiston Avoimet ovet ammattiin -tapahtumassa lauantaina 19.3. klo 10–14
esittäytyvät erityisesti aikuisopiston tekstiili- ja vaatetusala, käsi- ja taideteollisuusala sekä
kuva- ja media-alat, jotka toimivat Jyväskylän Kankaan luovalla kampuksella. Avoimissa
ovissa voi tutustua koko aikuisopiston koulutustarjontaan, aloihin sekä eri tapoihin opiskella.
Tapahtumassa on useita toiminnallisia esittelypisteitä, henkilökohtaista ohjausta opintoihin ja
tietoa aikuisopiskelusta. Pergamenttihallin show-valaistuksen toteuttavat audiovisuaalisen
viestinnän perustutkinnon ja teatterialan ammattitutkinnon opiskelijat.
Kaikki ohjelma on maksutonta. Osaan ohjatuista työpajoista on ilmoittautumismahdollisuus,
sillä osallistujamäärä on rajattu. Tiloihin on opastus Kankaan porttirakennukselta (Kympinkatu 3). Tapahtuman osallistujille on ilmainen paikoitus Kankaan parkkialueilla la-su 19.–20.3.
Ohjelman järjestävät yhteistyössä Humanistinen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylän ammattiopisto ja Kangas.
perjantai 18.3.
Luova kampus, Kympinkatu 3 B
13-16 Jyväskylän ammattiopisto esittäytyy
13 Tilataideteoksen julkistus, Jyväskylän ammattiopisto, Luovan kampuksen 2. kerroksen
aula
13-16 Jyväskylän ammattiopiston työpajoja tekstiili- ja vaatetusosastolta, puuosastolta ja metalliosastolta. Tule tutustumaan ja tekemään!
Metalli: Koko perheen korupaja
Puu: Veistonäytös ja käsityökalupaja
Tekstiili ja vaatetus: Vaatetus- ja tekstiiliopiskelijoiden kevätpaja
Pergamenttihalli, vanha paperitehdas
13-17 Luova Kahvila - Kahvila kaikilla aisteilla
Vietä kahvihetki Jyväskylän syntymäpäivän kunniaksi kulttuurikahvila Luova Kahvilassa.
Kahvin lisäksi tarjolla on taidetta kaikille aisteille ja mahdollisuus olla mukana luomassa yhteisötaideteosta. Kahvilaa pyörittävät Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat. Luovan
Kahvilan aukioloaikoina avoinna on myös Jyväskylän aikuisopiston kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opiskelijoiden Karnevaali-valokuvanäyttely sekä erilaisia infopisteitä.
13-16 Kaikille avoimet non stop –työpajat, ei ennakkoilmoittautumista
-Paperityöpajassa herätetään paperin tekemisen taito henkiin. Tule tekemään oma paperiarkkisi Hannele Torniaisen johdolla!
-Asema-aukion tori – ideasuunnittelutyöpaja, järj. Jyväskylän keskusta 3.0 –hanke
-Osallistu yhteisötaideteoksen rakentamiseen kahvittelun lomassa
-Tutustu alueen asuntotarjontaan; mukana Skanskan ja YIT:n esittelypisteet
16 Jyväskylän Kankaan Piippurannan taiteen yleissuunnitelman sekä uusien taidehankintojen julkistustilaisuus
Tilaisuudessa läänintaiteilija ja Kankaan taideasiantuntija Kirsi Pitkänen esittelee Kankaan
Piippurannan taidehankintojen kokonaisuuden ja samalla julkistetaan 5 uutta taidekohdetta, 8
uutta taiteilijaa sekä Anna Ruthin ja Mika Natrintaidehankintojen luonnokset. Tilaisuuden
avaa Kankaan projektipäällikkö Erkki Jaala ja ohjelmallista osuutta tarjoilee näyttelijä/muusikko Aaro Vuotila.Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja se on avoin kaikelle yleisölle!
lauantai 19.3.
Luova kampus, Kympinkatu 3 B

10-14 Aikuisopisto goes Kangas - Avoimet ovet ammattiin
Ohjelmassa:
-yleisinfoja aikuisopistosta
-pukeutumisneuvojien palvelupisteitä
-vaatetusompelijoiden työpajoja
-värjäystä, kankaanpainantaa, huovutusta ja kudontaa työsaleissa
-3D-piirtämistä, kalusteiden valmistusta
-taontanäytös, puuntyöstöä
-tekstiilityöpajoja, joihin kävijät voivat osallistua
-myynnissä opiskelijoiden valmistamia käsityötuotteita
Valokuvaajan erikoisammattitutkintoa opiskelevien Kuvarekka-projekti tekee pilotin tapahtumassa. Projektissa kuvataan tavallisten suomalaisten ihmisten kasvoja kesällä 2016 eri puolilla Keski-Suomea. Tule siis kuvattavaksi jo nyt ja pääset osaksi suomalaisuuden kuvaa! Projektin kuvamateriaalista tuotetaan näyttely Keski-Suomen museolle.
10-14 Jyväskylän ammattiopisto esittäytyy
10-14 Jyväskylän ammattiopiston työpajoja tekstiili- ja vaatetusosastolta, puuosastolta ja metalliosastolta. Tule tutustumaan ja tekemään!
Metalli: Koko perheen korupaja
Puu: Veistonäytös ja käsityökalupaja
Tekstiili ja vaatetus: Vaatetus- ja tekstiiliopiskelijoiden kevätpaja
Pergamenttihalli, vanha paperitehdas
10-15 Luova Kahvila - Kahvila kaikilla aisteilla
Vietä kahvihetki Jyväskylän syntymäpäivän kunniaksi kulttuurikahvila Luova Kahvilassa.
Kahvin lisäksi tarjolla on taidetta kaikille aisteille ja mahdollisuus olla mukana luomassa yhteisötaideteosta. Kahvilaa pyörittävät Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat. Luovan
Kahvilan aukioloaikoina avoinna on myös Jyväskylän aikuisopiston kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opiskelijoiden Karnevaali-valokuvanäyttely sekä erilaisia infopisteitä.
10-14 Kaikille avoimet non stop –työpajat, ei ennakkoilmoittautumista
-Paperityöpajassa herätetään paperin tekemisen taito henkiin. Tule tekemään oma paperiarkkisi Hannele Torniaisen johdolla!
-Osallistu yhteisötaideteoksen rakentamiseen kahvittelun lomassa
-Tutustu alueen asuntotarjontaan; mukana Skanskan ja YIT:n esittelypisteet
-Tutustu alueen kehittämissuunnitelmiin; mukana projektipäällikkö Erkki Jaala kertomassa ja
vastaamassa kysymyksiin
11 Infotilaisuus Kankaan asuntorakentamisesta, YIT
12 Infotilaisuus Kankaan kehittämissuunnitelmista, projektipäällikkö Erkki Jaala
Parkour-akatemia pitää huippusuosittuja työpajoja sekä tarjoaa vapaan kokeilumahdollisuuden!
Klo 11 ja 13 pidetään yhtä aikaa lasten ja aikuisten työpajat, jolloin vaikka koko perhe pääsee
osallistumaan yhtä aikaa. Työpajoihin on rajoitetusta osallistujamäärästä johtuen ennakkoilmoittautuminen. Mikäli ryhmään mahtuu, osallistua voi myös paikan päällä.
11.00-11.45 Työpaja 1 Nuoret ja aikuiset (15+), työpaja 2 Lapset 7-10v
12.00-13.00 Avoin kokeilupiste, ei ilmoittautumista
13.00-13.45 Työpaja 3 Nuoret ja aikuiset (15+), työpaja 4 Lapset 11-15v
14.00-14.45 Avoin kokeilupiste, ei ilmoittautumista

Ilmoittaudu työpajoihin 1-4 ennakkoon sähköpostitse vilja.ruokolainen@jkl.fi tai 050 3118
564.
Pergamenttihallin tunnelmallinen iltaohjelma tarjoaa äänimatkoja upeassa akustiikassa:
15.30 Äänikylpytyöpaja
Kylve soivien äänimaljojen, gongien ja symbaalien sekä lauletun äänen ainutlaatuisessa värähtelyssä ja matkusta itsesi äärelle. Voit kylpeä äänessä lattialla mattojen ja tyynyjen päällä
makoillen tai tuolissa istuen.
Puethan päällesi lämpimästi, sillä Pergamenttihallissa on viileä, vaikka se onkin lämmitetty.
Tuomme mukanamme jonkun verran vilttejä, mutta voit mielellään ottaa myös omasi mukaan. Äänikylvyn tarjoilevat Minna Myllymäki ja Suvi Runonen-Väinämö. Lisätietoja suvi(at)runometsa.fi tai minnanflow(at)elisanet.fi. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.
18 Hengellistä musiikkia sellolle ja elektroniikalle, sellisti Juho Laitinen
Soinnin metafyysistä olemusta luotaavassa konsertissa Juho Laitinen esittää Giacinto Scelsin, Wolfgang von Schweinitzin ja Tristan Perichin teoksia sekä omaa musiikkiaan. Vapaa
pääsy.
sunnuntai 20.3.
Pergamenttihalli, vanha paperitehdas
9.30-15 Luova Kahvila - Kahvila kaikilla aisteilla
Vietä kahvihetki Jyväskylän syntymäpäivän kunniaksi kulttuurikahvila Luova Kahvilassa.
Kahvin lisäksi tarjolla taidetta kaikille aisteille ja mahdollisuus olla mukana luomassa yhteisötaideteosta. Kahvilaa pyörittävät Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat. Luovan
Kahvilan aukioloaikoina avoinna on myös Jyväskylän aikuisopiston kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opiskelijoiden Karnevaali-valokuvanäyttely sekä erilaisia infopisteitä.
Sunnuntain ohjelmassa on yhteistyössä Keski-Suomen tanssin keskuksen kanssa järjestettyjä tanssityöpajoja ja esityksiä, jotka sopivat pienille ja vähän isommille lapsille ja aikuisille.
10 Tanssin keskuksen Yhdessä-tanssitunti on vauvan ja vanhemman rentoa ja mukavaa yhdessäoloa tanssin ja liikkeen parissa. Tunnit on suunniteltu alle 1-vuotiaille sylivauvoille, vetäjänä toimii Heta Hämäläinen. Ilmoittaudu tanssitunnille ennakkoon sähköpostitse vilja.ruokolainen@jkl.fi tai 050 3118 564. Mikäli ryhmään mahtuu, osallistua voi myös paikan
päällä. Kesto 20 minuuttia.
10.30 PimPamPom – monitaiteellinen ja osallistava esitys vauvaperheille ja monisukupolviselle yhteisölle. Käsikirjoitus, koreografia, musiikki ja visualisointi: Tätitrio, Teija Häyrynen
(tanssi), Leena Pantsu (musiikki) ja Sonja Vectomov (kuvataide). Esitys soveltuu sekä Yhdessä-tanssitunnin että Hupsistakeikkaa-tanssitunnin osallistujille.
11 Tanssin keskuksen Hupsistakeikkaa! Tanssitunti isovanhemmalle (tai vanhemmalle) ja
lapselle. Tunti tarjoaa mukavan hetken isovanhemmille ja lapsenlapsille viettää aikaa yhdessä, vetäjänä toimii Heta Hämäläinen. Ilmoittaudu tanssitunnille ennakkoon sähköpostitse vilja.ruokolainen@jkl.fi tai 050 3118 564. Mikäli ryhmään mahtuu, osallistua voi myös paikan
päällä. Kesto 45 minuuttia.
12 Valokeilassa: Teija Häyrynen. Keski-Suomen tanssin keskuksen Kuukauden tanssitaiteilijan esittely ja keskustelu.
14 Lauluyhtye Väreän ja Tanssiteatteri Krampin kevätkonsertti

