
2009 kulttuurisuunnistuksen 
tunnelmia 

 

Kuva: Inka Tuomaala ja Viika Sankila 

Ensimmäinen kulttuurisuunnistus lunasti heti odotukset 

Kiitos kaikille osallistujille ja järjestäjille! Ensimmäistä kertaa järjestetty Jyväskylän 
kulttuurisuunnistus sai sunnuntaina liikkeelle runsaasti ulkoilusta ja kulttuurista kiinnostuneita 
kaupunkilaisia. 

Lounaispuiston kaksi lähtötapahtumaa keräsi sateisesta säästä huolimatta arviolta noin 150 
alkulämmittelijää, mutta se oli vasta alkusoittoa. Rasteille kertyi päivän aikana yhteensä 2553 
kävijää. Myös opastetuille kierroksille osallistui väkeä jopa yli odotusten. 

Välillä reippaaksikin yltynyt sade ei haitannut tippaakaan oikealla asenteella ja asusteilla liikkeelle 
lähteneitä osallistujia, ja rasteilta kerättyjen leimojen perusteella suurin osa suunnistajista oli 
kiertänytuseamman rastin kuin arvontaan osallistumiseen vaaditun minimimäärän. 

Jyväskylän kaupungin, vapaaehtoisten Jyväskylän kulttuuriluotsien, eri kulttuuritoimijoiden ja 
sanomalehti Keskisuomalaisen yhteistyössä järjestämä tapahtuma lunasti jo ensimmäisellä kerralla 
sille asetetut odotukset. Tapahtuma suosio osoitti, että monipuoliselle ja eri toimijat yhdistävälle 
syksyiselle hyvinvointitapahtumalle on tilausta.  

Lisää kuvia ja tunnelmia tapahtumasta löytyy täältä: 
www.flickr.com/photos/siilez/sets/72157622213035309/ (Kuvat: Viika Sankila ja Inka 
Tuomaala.) 

Jyväskylän kulttuurisuunnistuksen 2009 rastit: 

• Alvar Aalto -museo, Alvar Aallon katu 7  
• Galleria Becker, Seminaarinkatu 28  
• Galleria Harmonia / Grafiikan paja, Hannikaisenkatu 39  
• Jyväskylän kaupunginteatteri, Vapaudenkatu 36  
• Jyväskylän taidemuseo Holvi, Kauppakatu 23  
• Jyväskylän yliopiston kampuksen museo ja näyttelyt, Seminaarinkatu 15  
• Keski-Suomen luontomuseo, Vesilinna, Ihantolantie 5  
• Keski-Suomen museo, Alvar Aallon katu 7  
• Kuokkalan kartanon puisto ja kahvila, Hämeenpohjantie 50  
• Lounaispuisto  
• Lyseon museo, Yliopistonkatu 13  
• Monikulttuurikeskus Gloria, Kauppakatu 18, 4. krs  
• Nikolainkulma, Asemakatu 6  
• Suomen käsityön museo, Kauppakatu 23  
• Hellevi ja Voitto Toivaisen taidekokoelma, Sivistyspalvelujen hallinto, Kilpisenkatu 1, 3. krs 

http://www.flickr.com/photos/siilez/sets/72157622213035309/


 

Kiitos onnistuneesta tapahtumasta 
2010 osallistujille! 
Kulttuurisuunnistus 2010 onnistui jälleen mainiosti. Rasteilla kävi yhteensä yli 2700 kävijää ja 
nuorison SyysOpen tapahtumassa tämän päälle varovaisen arvion mukaan noin 700 nuorta. 

Sateesta huolimatta lenkkeilijät lähtivät innokkaasti liikkeelle. Kävijämäärää enemmän ilahdutti 
huomata tapahtuman reseptin todellakin toimivan. Kulttuurisuunnistus liikuttaa ihmisiä ikään tai 
sukupuoleen katsomatta. Kaupungilla kulkiessa tapasi suunnistuskartta kädessä eteneviä 
pariskuntia, lapsiperheitä, ystävyksiä ja nuorisoporukoita, jotka liikkuivat jalkaisin, pyörillä, 
pyörätuolilla tai sauvakävellen. Moni kertoi käyneensä ainakin yhdessä ennen itselle 
tuntemattomassa kohteessa. 

Kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille, teitte suunnistuksesta onnistuneen! 
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Kiitos 2011! 

Kolmas kulttuurisuunnistus sujui iloisissa ja aurinkoisissa tunnelmissa. Entuudestaan tuntemattomat 
kohteet ja tuttujen rastien uutuudet innostivat liikkeelle mukavan määrän suunnistajia. Leimakädet 
viuhuivat yli 1200 kertaa ja käyntejä eri rasteilla oli yli tuplasti enemmän. 

Leimoja keräilleistä suunnistajista kuusi ennätti kiertää kaikki 13 rastia. Heille lähetetään 
kunniakirjat postissa. 

Tapahtuman kruunasi kulttuurisuunnistuksen suojelijan Babatunde Wusun hattutemppu iltapäivän 
ottelussa. 

*Valokuvaaja Jari Kuskelinin kuvaamia tunnelmia kaupunginteatterilta:

 

 



Jyväskylä Sinfonian Puhallinduo Pore Galleria Harmoniassa.

 

 



Kirjanpitoa ja Kuuntelua Yle Keski-Suomen tiloissa.

 

Kehystämö Galleria Patinassa tutustuttiin mm. paspiksiin.

 



Ikämoto-temppuilua Suomen käsityön museossa.

 

Taideneuvolassa laadittiin aimo nippu taidereseptejä kulttuuritarpeisiin. 

 

 
 

  



Kuvia ja tunnelmia 2012 
Huolimatta syksyisestä sadesäästä neljäs Jyväskylän kulttuurisuunnistus sai liikkeelle kaiken 
kaikkiaan yli neljätuhatta suunnistajaa. Kiinnostusta herättivät erityisesti tunnelmallinen Toivolan 
Vanha Piha, sekä Veturitallit uusina käyntikohteina.  
 
Rastikysymyksiin vastattiin innokkaasti ja onnetar suosi yli viittäkymmentä vähintään neljä leimaa 
kerännyttä reippailijaa. Voittajat löytyvät tältä sivulta. Tunnelma tapahtumassa oli jälleen kerran 
rento, liikunnallinen, välitön ja iloisen utelias.  
 
Kiitokset kaikille, niin järjestäjille kuin kävijöillekin hauskasta iltapäivästä! 

 
Alkulämmittelyä Toivolan Vanhalla Pihalla 

 
Historiallisia puitteita infopisteellä ja käsityöläiskodissa. 



 
Värien äärellä Suomen käsityön museossa. 

 
Rastitehtävä ratkeaa Galleria Patinassa. 

 
Niittyateljee ja Peilisali kaupungin taidemuseossa. 



 
Toimitukseen ja taideteoksiin tutustumista Ylen tiloissa. 

 
Iloisia kädentaitajia Taitokeskuksessa ja Resiinassa 

Kuvat: Hanne Laitinen ja Viika Sankila 



Kuvia ja tunnelmia 2013 
Viides kulttuurisuunnistus on suunnistettu yli 5000 suunnistajan voimin. Sää suosi suunnistajia ja 
vaikka rasteja oli tänä vuonna vain 11, keräsivät ne ennätysmäärän kävijöitä. Poskien punoitusta ja 
tanssijalkojen vipatusta riitti Toivolan Vanhan Pihan rytmikkäässä avaustilaisuudessa ja 
reippailumieli näkyi joka kohteessa niin vauvasta vaariinkin. Tänä vuonna rasteja kiersivät myös 
innokkaat vaihto-opiskelijat tutoreidensa kanssa. 

 
 
Vuoden 2013 Kulttuurisuunnistuksen avaus Toivolan Vanhalla Pihalla 
 



 
 
Käsityömuseossa oli paljon kävijöitä sekä pajoissa että näyttelyissä. 
 



 
 
Toivolan Vanhalla Pihalla suunnistuksen infossa ja leimauspisteellä kävi kova kuhina. Monet 
kyselivät, koska Taidemuseon museoshindo alkaa. 

  



Kuvia ja tunnelmia 2014 

 
Tapahtuman avasi kaukaloista tuttu kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo. 

 
Alkulämmittelystä piti huolta Emma Leppo, joka esitteli uuden, hauskan Siéva -tanssin. 

 
Margo Saxberg isännöi Toivolan Vanhaa Pihaa söötin apurinsa kanssa. 



 
Kuhinaa Keski-Suomen museolla. 

 
Jyväskylän yliopiston uusi näyttelykeskus Soihtu herätti kiinnostusta.  

 
Kaupungintalon esittelykierrokset olivat jälleen suosittuja. 



 
Jyväskylän kaupunginteatterilla ilakoitiin Muksujameissa ja kurkistettiin kulisseihin.  

 
Jyväskylän Kankaalla pääsi komean seinätaiteen pariin ja kokeilemaan sähköpyörää. 
  



Kulttuurisuunnistus 2015 
Suunnistuksen 2015 avasi ja suojeli kuvataidekriitikko Hannu Castrén kultturellilla puheellaan. 
Suunnistajat lämmitelivät aistinsa ja lihaksensa Capoeiran tahdissa tuoreeltaan keväällä avatulla 
Pihakadulla. Tapahtuman aikana pihakatu toimikin kaupunkilaisten olohuoneena ja siellä saattoi 
Capoeiran lisäksi pelata katusählyä ja muita pihapelejä sekä taiteilla katuliiduilla. Huilimista varten 
paikalle oli parkkeerattu ihana, värikäs Vaunukahvila Taina. Pihakatu sopi mainiosti kaiken kansan 
kaupunkitapahtumakeskukseksi! Sivun kuvat on ottanut Eeva Murtolahti. 

 



 

 

  



Kuvia ja tunnelmia 2017 
Yhdessä Liikkeelle! 

Vuoden 2017 kulttuurisuunnistus avattiin Toivolan Vanhalla Pihalla Jyväskylän kaupungin 
sivistyslautakunnan puheenjohataja Anna-Leena Sahindalin puheella ja liikkeelle lämmiteltiin Lavis-
tanssijumpan ja livebändi Kruuvauksen kanssa. Kolmellatoista rastikohteella nähtiin niin tanssia, 
laulua, klarinettimusiikkia kuin näyttelyitäkin. Tarjolla oli työpajoja lapsille ja aikusille. Teatterilla 
hypättiin Peter Panin maailmaan, Kankaalla tehtiin paperia ja kansalaisopistolla kudottiin mattoa 
yhdessä tuumin. The Local Culture Hostel & Cafén uudet tilat kiinnostivat kovasti kävijöitä ja tee 
maistui Teehetken uusissa tiloissa Karpion talossa. Yhteensä rasteilla kävi 3694 kävijää. 

 



https://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/25440bfbf3f53265b2e588e7fba911368376099b.png


https://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/68f707f3b262294edf8e4c3046e25b80014be666.png
https://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/67863b543404cbf9f5dbd489be5658ce566d7bd4.png


 

Kulttuurisuunnistuksen 2017 rastikohteiden kysymykset ja 
oikeat vastaukset: 

1. Toivolan Vanha Piha 

Kuinka monta toimivaa tulipesää löytyy pihan Synnytyslaitoksen putiikeilta? 

Oikea vastaus: 6 

2. Jyväskylän kaupunginteatteri 

Mikä on Jyväskylän kaupunginteatterin syyskuun toinen ensi-ilta? 

Oikea vastaus: Kolme sisarta 

3. Jyväskylä Sinfonia 

Minkä elokuvakonsertin Jyväskylä Sinfonia esittää osana Valon kaupunki -tapahtumaa Paviljongissa 
29.9.? 

Oikea vastaus: Chaplin, Kaupungin valot 

4. Jyväskylän taidemuseo 

Mitä Alpo Jaakolan maalauksen mieshenkilöllä on jaloissaan? 

Oikea vastaus: Luistimet 



5. Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari 

Kuinka monta ohjattua vesijumppaa on AaltoAlvarissa? 

Oikea vastaus: 19 per viikko 

6. Jyväskylän kansalaisopisto 

Missä kansalaisopiston käsityöneuvonta toimi ennen kuin se siirtyi pääkirjastotalolle? 

Oikea vastaus: Matarankadulla 

7. Teeleidi 

Kuka on suunnitellut Karpion talon? 

Oikea vastaus: Lars Sonck 

8. Jyväskylän Kangas 

Milloin Kankaan porttirakennus on rakennettu? 

Oikea vastaus: 1916 

9. Kuokkalan Kartano 

Kuka arkkitehti on suunnitellut Kuokkalan kartanon? 

Oikea vastaus: Wivi Lönn 

10. The Local Culture Hostel & Café 

Missä käytössä rakennus on ollut ennen The Local Culture Hostel & Caféta? 

Oikea vastaus: Viljamakasiini, Kirjasto (monta eri kirjastoaikakautta: kaupunginkirjasto, 
kansankirjasto ja tieteellinen kirjasto), Suomen kotiteollisuusmuseo (nykyinen Suomen 
Käsityönmuseo) ja Yliopiston Rehtoraatti/hallintorakennus 

11. Jyväskylän yliopiston tiedemuseon näyttelykeskus Soihtu 

Kenen maailman ympäri matkanneen henkilön matkalaukku on esillä näyttelyssä? 

Oikea vastaus: Uno Cygnaeus 

12. Keski-Suomen luontomuseo 

Kuinka moni ruokapöydän ruokatuotteista tarvitsee hyönteispölyttäjiä? 

Oikea vastaus: 17 

13. Jyväskylän kaupungintalo 

Mitä lukee kaupungintalon pääoven yläpuolella? 

Oikea vastaus: Kunnallistalo 
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