
 

Tapahtumat 2017 
 

4.12. klo 18 Kankaan joulunavaus 
 
Kankaan joulunavauksessa on tarjolla valoa, musiikkia ja lämmintä juomaa piristämään pi-
meää aikaa. Maanantaina 4.12. klo 18 sytytetään Kankaan kuuseen valot ja kuunnellaan 
Ruamjai-kuoron laulutervehdys. Jouluisia leikkejä pääsee leikkimään Lastenteatteri Loihun 
kanssa. 
 
Kankaan Palvelu Oy on julistanut kaikille osallistujille avoimen joulukoristekilpailun, jossa pa-
ras kuusenkoriste voittaa lahjakortin Jyväskylän kaupunginteatteriin. Koristeissa tulee olla 
jotain kimaltelevaa, jotain jyväskyläläistä ja tuotteen on kestettävä sääolosuhteita. Kierrätys-
materiaalit ovat arvossaan! Kuusen koristeet tulee tuoda Kankaan Luovalle kampukselle en-
nen joulunavausta, joko perjantaina 1.12. klo 13–15 tai maanantaina 4.12. klo 16–17. Koris-
teet numeroidaan ja ripustetaan kuuseen, johon ne jäävät joulukuun ajaksi. 
 
Palkintoja jaetaan kaksi. Kankaan taiteilijaryhmä PK5 jakaa virallisen kilpailupalkinnon 4.12. 
noin klo 18.30 joulunavauksen päätteeksi. Yleisö voi äänestää omaa suosikkiaan jakamalla 
Instagramissa suosikkinsa kuvan tunnisteella #koristekilpailu tai postaamalla kuvan Kankaan 
Kulttuurin facebook-sivuille. Yleisöäänestys kestää viikon, ja voittaja julistetaan tiistaina 
12.12. Kummankin palkinnon arvo on 100 €. 
 
Joulunavaus järjestetään Luovan Kampuksen pihalla, os. Kympinkatu 3 B. Opastus Kankaan 
Porttirakennukselta, os. Kympinkatu 3, jonka ympäristössä on runsaasti parkkipaikkoja. Ter-
vetuloa viettämään yhteistä juhlahetkeä! 
 

22.-23.11. Jurttatuparit 
 
Kankaalle valmistuu jälleen uusia asuintaloja, As Oy Jyväskylän Tampuuri sekä As Oy Jy-
väskylän Paperitehtaankatu 16. Kankaan oma taiteilijaryhmä PK5 Kankaan Taika, Humanis-
tinen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattiopisto ja Jyväskylän aikuisopisto kutsuvat 
kaikki kaupunkilaiset Jurttatupareihin keskiviikkona 22.11. klo 18–20 ja torstaina 23.11. klo 
12-15. 
 
Miltä koti tuntuu, kuulostaa, tuoksuu? Jokaisella ihmisellä tulisi olla avain omaan oveen. Tu-
pareissa on kaksipaimentolaismajaa - toisessa saat aistia kodin ja toisessa pääset tekemään 
kotiavaimelle puisen avaimenperän. Luovan Kampuksen ovet ovat avoinna ja voit kurkistaa 
tekstiili- ja vaatetusalan sekä ja puu- ja metalliosastojen opetukseen, tutustua näyttelyyn ja 
vierailla Kankaan pienessä käsityöpuodissa. 
 
Jurtat kohoavat Luovan Kampuksen sisäpihalle (os. Kympinkatu 3 B), jonne kulku on Liikku-
liikuntakeskuksen päädyn ympäri. Tervetuloa nauttimaan lämpimästä tunnelmasta ja lämpi-
mistä juomista! Parkkipaikkoja löytyy Kankaan porttirakennuksen ympäristöstä. 
 

28.-30.9. Kankaan Kekri 
 
Vanha sadonkorjuujuhla muotoutuu Kankaalla 28.–30.9. valon, taiteen, kulttuurin, muotoilun, 
makujen ja yhdessä tekemisen syyspidoiksi. Ulkoilmassa tapahtuvassa ohjelmassa on mm. 
työnäytöksiä, tanssia, musiikkia ja valoteoksia. Tapahtuma-alue keskittyy Kankaan Piipputo-
rille, johon kohoaa tapahtumatori, ja valoteoksia nähdään ympäri Kangasta. Tapahtumapäivi-
nä klo 16–24 avataan poikkeuksellisesti kevyelle liikenteelle kulku Ailakinkadulta Kankaalle. 
Tapahtuma-aikaan ilmaiset parkkipaikat ovat Kankaan porttirakennuksen ympäristössä, os. 
Kympinkatu 3. Muista myös Valon kaupungin aikaan to-la klo 18-24 kulkevat ilmaiset linkit! 
 



 
Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän aikuisopiston tarjonta esittelee suomalaisen muo-
toilun perinnettä ja tulevaisuutta. Päivittäin klo 17 lähtee opastettu kierros Kankaalla ja klo 19 
ravistetaan tanssiperinteistä pölyjä Keski-Suomen Tanssin Keskuksen tanssitaiteilijoiden Ka-
tariina Hiukan ja Paula Ketun opastuksella: luvassa on mm. huutokatrillia, paritanssihaaste 
sekä Heippatirallaa, saakeli! –tanssiteos. Kankaan oma taiteilijaryhmä PK5 tuo Kekriin osal-
listavan yhteisötaideteoksen, joka yhdistää menneen ja tulevan kysymyksellä ”mitä haluam-
me muistaa, mitä unohtaa?” sekä näyttävän valotaideteoksen Piipputorin ympäristöön. Ruo-
kakulttuurimme, sekä uusi että vanha, on myös mukana Kekrissä. 
 
Tapahtuma on osa Suomi 100 –juhlavuoden ohjelmaa ja Valon kaupunki –tapahtumaa. Tule 
tutustumaan suomalaisen osaamisen perinteeseen ja tulevaisuuteen! 
 
Aukioloajat 28.–30.9. 
Tapahtumatori klo 16–21 
Valoteokset klo 20–24 
 
Kahvilassa joka päivä sadalle ensimmäiselle ilmainen puurobaari, joka sisältää: 
Luomuhiutalepuuroa 
Mustikkahilloa 
Puolukkahilloa 
Siemensekoitusta 
 
Myöhemminkin tulevat saavat puuroa: sadan ilmaisen annoksen jälkeen myyntihinta on vain 
3,00 € 
 
Lisäksi: 
kahvi, tee, kaakao 1,00 € 
Kahvi, tee, kaakao, keksi 1,50 € 
Kaura-rusina cookies pussi 2,00 € 
Puolukka-toscapiirakka 5,00 € 
Omenapiirakka 4,00 € 
Perunarieskapussi 5,00 € 
 
MUISTATHAN OTTAA MUKAAN KÄTEISTÄ RAHAA! Kahviossa ei valitettavasti käy kortti. 
 
torstai 28.9. 
kahvila & myyntipisteet auki klo 16–21 
 
16.30-17.30 YIT:n esittelyasunto Albertinpihan 6. kerroksessa avoinna 
 
17.00 Ohjattu kävelykierros Kankaalla, lähtö Piipputorilta, kesto n. 60 min 
 
17.00–18.00 Taiteilija paikalla: Tuomas Hallivuon teos Mennyt ja tuleva Kankaan porttiraken-
nuksen takana Minimanin aidassa. Teos nähtävillä valaistuna päivittäin klo 20–24. 
 
19.00 Piipputorin esiintymislavalla Keski-Suomen Tanssin Keskus, Katariina Hiukka ja Paula 
Kettu: tanssiesitys Heippatirallaa, saakeli! sekä paritanssihaaste, kesto n. 40 min 
 
20-24 Tuukka Toijanniemen ja PK5-taiteilijaryhmän videoteos Piipputorilla 
 
perjantai 29.9. 
kahvila & myyntipisteet auki klo 16–21 
 
Luovan Kampuksen kädentaitajien työnäytöksiä 
 



 
16.30-17.30 YIT:n esittelyasunto Albertinpihan 6. kerroksessa avoinna 
 
17.00 Ohjattu kävelykierros Kankaalla, lähtö Piipputorilta, kesto n. 60 min 
 
19.00 Piipputorin esiintymislavalla Keski-Suomen Tanssin Keskus: Huutokatrillin opetus, 
tanssinopettaja Katariina Hiukka 
 
19.30 Taiteilijaryhmä PK5: Henkisen sadonkorjuun rituaali 
Mitä haluamme muistaa, mitä unohtaa? Tule luopumaan turhista henkisistä taakoista ja laita 
hyvät ajatukset kasvamaan! 
 
20-24 Tuukka Toijanniemen ja PK5-taiteilijaryhmän videoteos Piipputorilla 
 
21.00 Prosenttikulttuuriteoksen julkistus, Tommi Toija 
 
Tommi Toijan teos Kuuseen kurkottaja on pysyvä valaistuskohde ja se julkistetaan juhlavin 
menoin Kankaan oleskelurannassa As. Oy Jyväskylän Albertinpihan takana perjantaina 29.9. 
klo 21.00. Taiteilija on saanut inspiraationsa alueelta löytyneestä, neliapilan muotoisesta lyh-
typylväästä. Pylvääseen kivunnut poika katsoo nyt korkeuksista Kankaan tulevaisuuteen ja 
toimii samalla oleskelurannan maamerkkinä. Tilaisuuden avaa kulttuuri- ja kehittämispäällik-
kö Mari Aholainen, lisäksi kuullaan puheenvuorot Kankaan Palvelu Oy:n taidekoordinaattori 
Kirsi Pitkäseltä ja taiteilija Tommi Toijalta. Esityksellisestä ohjelmasta vastaa sirkus- ja per-
formanssitaiteilija Kati Köykkä. 
 
lauantai 30.9. 
kahvila & myyntipisteet auki klo 16–21 
 
lasten kekri klo 16–18: Lastenteatteri Loihu esiintyy ja leikittää. TaidePiiLOn syksyisessä Tai-
deltassa maalataan metsän väreillä ja tunnelmoidaan tuulen tuoksua sekä sateen ropinaa. 
Peikkokaverukset Kömppä ja Turso eksyvät metsäretkellään ja päätyvät pellolle tonkimaan 
maata. Pellolta he löytävät erikoisen näköisiä juuria ja kohtaavat kummallisen näköisen otuk-
sen, joka esittelee itsensä Kekripukiksi. Kekripukki kertoo juurien olevan nauriita ja porkka-
noita: on sadonkorjuun ja kekrijuhlan aika. Mutta miksi sato pitää korjata, onko se mennyt 
jotenkin rikki? Ja mitä ihmettä kekri tarkoittaa? Osallistavassa satuseikkailussa katsojat pää-
sevät peikkojen kanssa mukaan kekrijuhlaan ja tutustuvat leikin ja musiikin kautta kekriin liit-
tyviin perinteisiin. 
 
17.00 Ohjattu kävelykierros Kankaalla, lähtö Piipputorilta, kesto n. 60 min 
 
18.00 ja 19.00 Taiteilijaryhmä PK5: Leipäjuurityöpaja, vetäjänä Marianne Tiitinen, Muotoilija 
AMK. Kiinnostaako oman leipäjuuren teko? Leipäjuuri joka kestää isältä tyttärelle ja vielä 
kauemmin? Tykkäätkö leipoa? Haluaisitko kerrankin leipoa itse jotain jännää ja järkevää? 
Tee se itse leipäjuuri-työpajassa valmistamme kaksi ikiaikaista leipäjuurta yhdessä. Käymme 
myös läpi kuinka juuren valmistelua jatketaan kotioloissa ja kaikki saavat reseptit niin tum-
maa kuin vaaleata hapanleivän valmistusta varten. Ohjeissa kerrotaan myös kuinka leipäjuur-
ta ylläpidetään niin että halutessasi se on ikuinen! 
 
19.00 Piipputorin esiintymislavalla Keski-Suomen Tanssin Keskus: Huutokatrillin opetus, 
tanssinopettaja Katariina Hiukka 
 
19.30 Taiteilijaryhmä PK5: Henkisen sadonkorjuun rituaali 
Mitä haluamme muistaa, mitä unohtaa? Tule luopumaan turhista henkisistä taakoista ja laita 
hyvät ajatukset kasvamaan! 
 
20-24 Tuukka Toijanniemen ja PK5-taiteilijaryhmän videoteos Piipputorilla 



 
 
Valoteokset Kankaalla: 
Tuomas Hallivuo: Mennyt ja tuleva 
taiteilija paikalla to 28.9. klo 17-18, muutoin teos nähtävissä valaistuna koko tapahtuman ajan 
 
Tuomas Hallivuon työmaa-aitaan toteuttama, väliaikainen teos Mennyt ja tuleva, on jälleen 
nähtävillä valaistuna Kankaan alueella. Teos löytyy Porttirakennuksen ja Minimanin välisestä 
aidasta. Taiteilija on paikalla kertomassa teoksestaan torstaina 28.9. klo 17–18. Teos julkis-
tettiin alun perin vuonna 2016 Luovan Kampuksen edustalle ja se on toteutettu yhteistyössä 
Jyväskylän ammattiopiston kuva-artesaaniopiskelijoiden toisen vuoden ryhmän kanssa. 
 
Jyväskylässä asuva Hallivuo tunnetaan erityisesti taidegraafikkona. Hänen julkisia taideteok-
sia on nähtävissä Jyväskylän Äijälänrannan asuntomessualueella, jonne hän toteutti oman 
teoskokonaisuuden sähkökaappeihin sekä toisen kokonaisuuden penkkeihin yhteistyössä 
muotoilija Jonas Hakaniemen kanssa. Hänen uusin mosaiikkiteoksensa on valmisteilla Jy-
väskylän Sepänaukion alikulkutunneliin yhteistyössä Pertti Karjalaisen ja koululaisten kanssa. 
Hallivuon teoksia on hankittu mm. Jyväskylän kaupungin sekä Valtion taidekokoelmiin sekä 
lukuisiin museoihin ympäri maailmaa. 
 
Tuukka Toijanniemi ja taiteilijaryhmä PK5: PK5 KANKAAN TAIKA RAMP-UP YLÖSAJO 
Video- ja valoteos, jossa kuvitteellinen PK5 KANKAAN TAIKA käynnistyy Kankaan piipputo-
rilla. Kankaan paperikone PK4 ”Kankaan Anna” pyöräytti viimeiset paperirullansa vuonna 
2010 ja myytiin kauas Kiinaan. Teoksessa Kankaan piipputorilla ylösajetaan PK5 ”Kankaan 
Taika” videon, valon ja äänen keinoin. 
 
Luova Kampus: Valokatiskat 
Luovan kampuksen artesaaniopiskelijoiden tekemät valoinstallaatiot ovat nähtävissä Ailakin-
kadulta Kankaan Piipputorille johtavan kävelytien varrella. 
 
Tommi Toija: Kuuseen kurkottaja 
pe 29.9. klo 21–24 ja la 30.9. klo 20–24 
 
Tommi Toijan teos Kuuseen kurkottaja on pysyvä valaistuskohde ja se julkistetaan juhlavin 
menoin Kankaan oleskelurannassa As. Oy Jyväskylän Albertinpihan takana perjantaina 29.9. 
klo 21. Taiteilija on saanut inspiraationsa alueelta löytyneestä, neliapilan muotoisesta lyhty-
pylväästä. Pylvääseen kivunnut poika katsoo nyt korkeuksista Kankaan tulevaisuuteen ja 
toimii samalla oleskelurannan maamerkkinä. 
 
Tommi Toija on koskettanut monen kansalaisen sielua. Hän on tullut tunnetuksi arkisista ma-
teriaaleista – savesta, jätevanereista, löytö-tavaroista ja rautakauppamaaleista. Savesta syn-
tyneet ja herkkyydellään vetoavat teokset ovat tulleet yleisölle aiemmin tutuiksi lukuisissa 
näyttelyissä. Toija osaa kiteyttää paljon yhteen pieneen hahmoon. Toisinaan karuakin todelli-
suutta pehmentää hellä huumori. Taiteilijan veistos on samaan aikaan lapsi ja aikuinen, pik-
kupoika ja vanha ukko, joka on rohkeasti läsnä ja samassa maailmassa katsojien kanssa. 
 
Toija on ikäpolvensa arvostetuimpia suomalaisia kuvanveistäjiä. Valmistuttuaan vuonna 2003 
kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta hän toimi nyt jo edesmenneen kuvanveistäjän 
Kain Tapperin apulaisena. Hänen teoksiaan on mm. Kiasman, Amos Andersonin taidemuse-
on, Sara Hildénin ja Helsingin taidemuseon kokoelmissa. 
 

3.9. klo 12–16 Kulttuurisuunnistusrasti Kankaan portilla 
 
Kankaan entinen paperitehdasalue on muuttumassa asuinalueeksi, jossa kulttuuri ja taide 
ovat tärkeässä osassa. Kulttuurisuunnistuksessa Kankaan perinteikkäässä, hevostallina ja 
paloasemana toimineessa Porttirakennuksessa oppii tekemään itse paperia. Koko kulttuuri-



 
suunnistustapahtuman ajan klo 12–16 pyörivää non-stop-pajaa ohjaa paperiartesaani Hanne-
le Torniainen. Itse tehdyn paperiarkin saa muistoksi mukaansa. Kankaan porttirakennus si-
jaitsee Minimanin takana osoitteessa Kympinkatu 3. Parkkipaikkoja löytyy runsaasti porttira-
kennuksen ympäriltä. 
 
Kulttuurisuunnistuksen koko tapahtuman sisällön ja ohjeet löydät kulttuurisuunnistuksen net-
tisivuilta. 
 

11.6. klo 13-17 Kangastuksia-konsertti 
 
Kankaan avoimet ovet, Kangastuksia-tapahtuma, järjestetään kesällä 2017 suuren ilmais-
konsertin muodossa. Kaikille avoimessa sunnuntaikonsertissa esiintyvät Kengurumeininki, 
Toistuvat Yllätykset sekä Eva ja Manu. Alueella on tarjolla pop-up-ravintoloita ja yhteistyö-
kumppanien infopisteitä. Konsertti järjestetään sunnuntaina 11.6. klo 13–17. Ovet alueelle 
aukeavat klo 12. 
 
Kengurumeininki on hauskuuttanut lapsia ja heidän vanhempiaan jo yli 3500 keikalla ympäri 
Suomea. Jyväskylään yhtye tulee neljän hengen kokoonpanolla ja kutsuu yleisön pomppi-
maan, laulamaan ja tanssimaan kenguruiden lisäksi vaikkapa Kapteeni Koukun ja Intiaani-
päällikkö Heiluvan Hampaan kanssa. 
 
Toistuvat Yllätykset on energinen ja positiivinen hiphop-show, jonka tarjoilevat kaksi sere-
moniamestaria, kaksi DJ:tä sekä joukko tuottajia, taiteilijoita ja tanssijoita. Viime vuonna esi-
koisalbuminsa Vinkit ja tyylit julkaissut kokoonpano valloittaa esiintymislavoja ympäri Suo-
men. "Ehdottomasti Suomen tämän hetken taianomaisin, älykkäin, humoristisin, ja sympaat-
tisin hiphop-ryhmä sekä epäilemättä myös -show", toteaa Soundi-lehti. 
 
Eva & Manu on jyväskyläläislähtöisen Eva Louhivuoren ja ranskalaisen Emmanuel "Manu" 
Laudicin folk-pop-yhtye. Kangastuksia-konsertti on yksi taiteilijoiden harvoista kesän keikois-
ta: he ovat keskittyneet tekemään uutta, myöhemmin tänä vuonna julkaistavaa musiikkia. 
 
Esiintymisjärjestys: 
 
13.00 Kengurumeininki 
 
n. 14.15 Toistuvat Yllätykset 
 
n. 15.30 Eva & Manu 
 
Mukana myös Tyhjän sykli, 8. paikkasidonnaisten tanssi-improvisaatioiden kesäsarja, jossa 
esiintyvät Feldenkrais-ohjaaja ja tanssitaiteilija Raisa Vennamo, tanssilehtori ja tanssitaiteilija 
Katariina Vähäkallio, tanssitaiteilija Jukka Ristolainen, koreografi ja tanssija Sara Gurevitsch 
sekä tanssija Elisa Keisanen. 
 
Konsertti järjestetään Kankaan porttirakennuksen viereisillä piha-alueilla (osoite Kympinkatu 
3). Alue aukeaa klo 12. Yksi Kankaan parkkipaikoista on 11.6. pois käytöstä, mutta alueella 
on sunnuntaina 11.6. ilmainen tapahtumapysäköinti. 
 

11.6. klo 12-16 Varjokangastuksia-tapahtuma 
 
Tourujoen rantamaisemissa päästään nauttimaan yhteisöllisyydestä yleisessä saunassa, kun 
Kankaalla vietetään Kangastuksia-tapahtuman oheisohjelmaa, eli Varjokangastuksia 11.6. 
kello 12-16. 
 



 
Kankaan puutarhan pihalla on unisex-sauna ja palju, jonne voi pulahtaa lempeiden löylyjen 
lomassa. Saunojia kehotetaan ottamaan omat uikkarit ja pyyhkeet mukaan sekä huomioi-
maan, että peseytymisvesi tulee Palokkajärvestä. Tapahtuman tarjoilusta vastaa Kankaan 
Puutarhan viljelijöiden legendaarinen vohvelikahvila, jossa on tarjolla vegaanisia nokkosvoh-
veleita ja virvokkeita. 
 
Tapahtuman järjestää Kankaalla vaikuttava yhteisötaiteilijoiden ryhmä PK5 Kankaan taika. 
Ohjelmassa on luvassa myös taiteilijoiden järjestämiä yllätysohjelmanumeroita. PK5 ryhmään 
kuuluvat Taiteilijat kulttuurin lähipalvelujen tuottajina –hankkeesta Marianne Tiitinen, Tuukka 
Toijanniemi, Aaro Vuotila ja Terhi Kuokkanen. 
 
Taiteilijat kulttuurin lähipalvelujen tuottajina on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama han-
ke, jota hallinnoi Keski-Suomen Tanssin Keskus. Kumppaneina toimivat Kankaan Palvelu 
Oy, Materia ry, Live Herring ry, Kankaan asukasyhdistys ry ja Teatterikone. 
 

4.6. klo 12-16 Puutarhatuparit Kankaan puutarhalla 
 
Jyväskylän Kankaalle muutti tänä keväänä lisää uusia asukkaita uuteen kerrostaloon, Asunto 
Oy Albertinpihaan. Heidän kunniakseen Kankaan puutarhalla järjestetään kaikille avoimet ja 
ilmaiset kesänavausjuhlat. Valkoisen talon pihalla vietetään sunnuntaita mukavissa tunnel-
missa hyvän musiikin (dj Megamatti), tanssiesitysten (Tanssiryhmä Off/Balance: Matolainen) 
ja osallistavan toiminnan parissa. Lisäksi tapahtumassa voi istuttaa omia kesäkukkia otetta-
vaksi kotiin mukaan ja osallistua aidan ristipistokoristeluun. Tapahtumassa on kahvio, josta 
tarjotaan kaikille mehut sekä voi ostaa kahvia, suolaista ja makeaa. Ohjelman on koonnut ja 
suunnitellut Kankaalla vaikuttava yhteisötaiteilijoista koostuva ryhmä PK 5. 
 
PK5, eli taiteilijat kulttuurin lähipalvelujen tuottajina –hankkeen taiteilijaryhmään kuuluvat me-
diataitelija Tuukka Toijanniemi, näyttelijät Aaro Vuotila, Annu Sankilampi, tanssitaiteilija Terhi 
Kuokkanen ja muotoilija Marianne Tiitinen. Ryhmän mentorina toimii yhteisötaiteilija Anniina 
Aunola. Taiteilijat kulttuurin lähipalvelujen tuottajina on vuoden 2017 aika toteutettava projekti 
Jyväskylän Kankaalla. Tavoitteena on tarjota Kankaan alueella ihmisille ja yhteisöille avointa 
ja ilmaista taidetoimintaa. 
 
PK5 osallistuu myös 11.6. Kangastuksia-tapahtumaan ja tekee tiivistä yhteistyötä alueen yh-
teisöjen kanssa. Taiteilijat kulttuurin lähipalvelujen tuottajina on opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittama hanke, jota hallinnoi Keski-Suomen Tanssin Keskus. Kumppaneina toimivat Kan-
kaan Palvelu Oy, Materia ry, Live Herring ry, Kankaan asukasyhdistys ry ja Teatterikone. 
 
Tapahtuma järjestetään Kankaan puutarhalla, käynti Kympinkadun tai Kankaankadun kautta. 
Alueella on 4.6. ilmainen tapahtumapysäköinti. 
 

11.-19.5. Valmistuvien artesaanien Portilla-taidekäsityönäyttely Kankaalla 
 
Jyväskylän aikuisopiston valmistuvat artesaanit esittelevät taidekäsitöitään Kankaalla 10.5. 
avautuvassa näyttelyssä. Esillä on sekä tekstiili- että kalustealan uusien taitajien töitä. Portil-
la-näyttelyn taidetekstiilit on valmistettu mm. kutomalla, huovuttamalla ja kankaanpainannal-
la. Kaluste- ja veistosteosten materiaaleja ovat kotimaiset puulajit, metallit sekä tekstiili- ja 
muut pehmeät materiaalit puuhun ja metalliin yhdistettynä. Osassa teoksia on käytetty kierrä-
tysmateriaaleja. Näyttely on avoinna Jyväskylän Kankaan Porttirakennuksessa 11.–
19.5.2017. 
 
Esillä on kahdenkymmenen opiskelijan töitä. Näyttelyn teokset on valmistettu Kankaan luo-
valla kampuksella, osana käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon viimeisen vuoden opinto-
ja. Perustutkinnossa kalustealan artesaanin koulutus antaa valmiudet suunnitella ja valmistaa 



 
huonekaluja sekä muita puu- ja metalliesineitä. Tekstiilialan artesaanin koulutuksessa opiske-
lija puolestaan oppii suunnittelemaan ja valmistamaan sisustustekstiilejä. 
 
Näyttely on pystytetty Kankaan Porttirakennukseen, joka täytti viime vuonna 100 vuotta. 
 
Näyttelyn aukioloajat 
 
Näyttely on avoinna 11.–19.5.2017 ma–pe klo 12–18, la-su klo 11–16.  
Osoite Kympinkatu 3, ensimmäinen rakennus vasemmalla alueelle tultaessa (matala punatii-
linen yksittäinen talo). 
 
Näyttelyyn on vapaa pääsy. 
 
Avajaiset ke 10.5.2017 klo 15–17. Tervetuloa! 
 
Lisätietoja 
 
Kouluttaja Sirpa Sergejeff, Jyväskylän aikuisopisto, puh. 040 341 5063, sir-
pa.sergejeff@jao.fi,  
www.jao.fi/fi/Jyvaskylan-aikuisopisto, www.jao.fi/fi/Luova-kampus-Kankaalla 
 
Näytteilleasettajat: 
 
Tekstiili 
 
Elina Aalto, Jyväskylä 
Eliisa Ainali, Toivakka 
Sanni Airaksinen, Jyväskylä 
Tuija Eerola, Jyväskylä 
Tuija Eskelinen, Jyväskylä 
Anne Hämäläinen, Laukaa 
Tanja Ikonen, Jyväskylä 
Erja Latva, Laukaa 
Tanja Lusua, Jyväskylä 
Hanne Pakkanen, Jyväskylä 
Henna Puhakka, Jyväskylä 
Krista Siikavirta, Jyväskylä 
Miisa Siitari, Jyväskylä 
 
Kaluste 
Sandra Hytönen, Jyväskylä 
Sirpa Hytönen, Jyväskylä 
Timo Levola, Korpilahti 
Katariina Leskinen, Muurame 
Tuulia Nurminen, Korpilahti 
Tatu Pyykkönen, Jyväskylä 
Jaana Rossi, Konnevesi 
 

20.5. klo 17.30 Kangas goes Yläkaupungin yö: Kankaan taideteosten 
luonnosten julkistus 
 
Kankaan taide esittäytyy Yläkaupungin yössä. Ruusupuiston 1. kerroksen auditoriossa (Alvar 
Aallon katu 9) pidettävässä tilaisuudessa julkistetaan runsas joukko Kankaalle valmistuvien 
taideteosten luonnoksia, näytetään Teatterikoneen kanssa tuotettu ”Kertomus Kankaalta”, 
24-osainen videoteos joka sisältää keskisuomalaisten kirjoittajien tekstejä sekä esitetään 



 
valmistuneista prosenttitaideteoksista tehdyt videodokumentit. Alueella työskenteleviä taiteili-
joita on mukana kertomassa teoksistaan. Taideteosten luonnoksista koottu näyttely on esillä 
Ruusupuiston aulassa 5.6. saakka. 
 

10.-12.4. Kankaan Taitopäivät 
 
Pääsiäisen alla 10.–12.4. Kankaalla toimiva Luova kampus avaa ovensa ja tarjoaa monen-
laista nähtävää ja tehtävää kaikille avoimissa ilmaistapahtumissa. Luova kampus on toiminut 
tammikuusta 2016 lähtien Kankaan vanhan paperitehtaan kunnostetussa siipiosassa. Huma-
nistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän TKI-yksikkö sekä Jyväskylän aikuisopiston ja Jy-
väskylän ammattiopiston kädentaitajat ja luovien alojen tekijät muodostavat noin 500 opiskeli-
jan ja yli 50 henkilökunnan jäsenen yhteisön Kankaalle. 
 
Maanantai 10.4. 
klo 10–15 avoimet ovet Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän aikuisopiston tiloissa 
 
Tiistai 11.4. 
klo 10–16 avoimet ovet Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän aikuisopiston tiloissa: näyt-
telyjä ja esittelyjä luovilta aloilta 
klo 13–16 tuotemyynti pop-up-myymälässä 
läsnä luovuustutkijat Taito ja Luova Kangas 
 
Keskiviikko 12.4. 
klo 14–18 avoimet ovet Luovalla kampuksella 
 
näyttelyjä ja esittelyjä luovilta aloilta 
 
työnäytöksiä, mm. taonta ja koristeveisto 
 
työpajassa kierrätysfarkuille uusi elämä 
 
tuotemyyntiä ja pop-up-kahvila 
 
musiikkiesityksiä Jyväskylän ammattiopiston opiskelijoilta 
 
läsnä luovuustutkijat Taito ja Luova Kangas 
 
klo 15–18 HUMAKin tiloissa esitys sarjasta The Longest Lecture Marathon - the multidiscipli-
nary nature of interdisciplinary research, taiteilija-tutkija Rebekah Rousi. Esitys on englannin-
kielinen. 
 
Kankaan alue, Kympinkatu 3 B. Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja ilmaisia 
 
www.jyvaskyla.fi/kangastuksia 
www.facebook.com/luova.kampus 
puh. 050 311 8564 
 
yhteistyössä: Humanistinen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän ai-
kuisopisto, Kankaan Palvelu Oy 
 

18.2. klo 13-19 Kankaan Talvituparit 
 
Tervetuloa juhlistamaan Kankaalle Ensimmäisiä asukkaita, Ensimmäistä leikkipuistoa ja Tois-
ta taideteosta! Koko perheelle suunnatussa talvitapahtumassa pääsee leikkimään uuden uu-
tukaisessa leikkipuistossa Lastenteatteri Loihun talviolentojen kanssa, koristelemaan työmaa-



 
aitaa, seuraamaan jäänveistoa ja kurkkaamaan Rainan ja Albertinpihan esittelyasuntoihin. 
Telttakahviosta voit ostaa paistettua makkaraa ja lämmintä juotavaa: Kankaan Palvelu Oy 
tarjoaa kaikille kuuman mehun. Kun ilta pimenee, julkistetaan Asunto Oy Jyväskylän Alber-
tinpihan julkisivun taideteos, jonka on suunnitellut taiteilija Mika Natri. Tapahtumaan on va-
paa pääsy. 
 
Osallistu arvontaan! Arvaamalla kuinka monta lasitettua tiiltä Albertinpihan taideteoksessa 
voit voittaa Iskun 500 € lahjakortin. YIT järjestää arvonnan Albertinpihan näyttöasunnossa ja 
palkitsee oikein vastanneen tai lähimmäksi arvanneen. 
 
Ohjelma: 
 
13-19 Leikkipuisto ja Kirittärien b-tyttöjen kahvio auki, Jäänveistäjä Anssi Kuosa / Icemagic 
työssään 
 
13-15 Työmaa-aidan koristelu, opastamassa Hannele Torniainen 
 
13-17 Lastenteatteri Loihun talvipeikot Jolvi, Elvi ja Toni ovat heränneet kesäuniltaan. Hersy-
vän hurmaavat hahmot kiertävät tapahtuma-alueella ja keksivät lasten kanssa hetkessä syn-
tyviä seikkailuja. 
 
13.30-17 Taiteilijat kulttuurin lähipalvelujen tuottajana -hanke esittäytyy Rainan asunnossa 
A02 
 
15-17.45 Asunto Oy Jyväskylän Rainan vapaat asunnot avoinna, tutustumista virtuaaliasun-
toon ja ilmapallojen jako 
 
16-17.45 Asunto Oy Jyväskylän Albertinpihan malliasunto avoinna ja mahdollisuus osallistua 
Iskun lahjakortin arvontaan 
 
18.00 Valoshow ja Albertinpihan taideteoksen julkistaminen 
 
Tapahtumaan käynti tapahtuu Kympinkadulta ja Kankaankadulta, pergamenttihallin pihan 
kautta. Kankaan Porttirakennuksen (Kympinkatu 3) viereinen parkkipaikka on ilmainen tapah-
tuman ajan. Rusokinkadulta ja Ailakinkadulta ei ole kulkua rakennustyömaiden takia. 
 


