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Tervetuloa!

Yhdeksättätoista kertaa järjestettävä Yläkaupungin Yö vastaa 

Suomen maabrändivaltuuskunnan haasteeseen ryhtyä raken-

tamaan parempaa Suomea. Hyvä – Parempi – Jyväskylä -ni-

meä kantavassa teemaohjelmassaan festivaali haastaa edelleen koko 

Jyväskylän pohtimaan kaupungin vahvuuksia ja vahvistamaan niitä 

entisestään. Mikä Jyväskylässä voisi olla paremmin? Onko Jyväsky-

lässä jotain hienoa, josta harva vain tietää? Teemaa käsitellään sekä 

vakavasti että leikitellen, mm. puheohjelmien ja performanssien muo-

dossa. Teemaohjelmassa tehdään tutuksi Jyväskylän mielenkiintoista 

historiaa mm. näyttelyiden ja draamaopastusten kautta ja puheohjel-

missa luodaan näköaloja myös kaupungin tulevaisuuteen. Jyväskylä-

keskustelu on aloitettu Yläkaupungin Yön nettisivuilla ja sitä jatketaan 

tapahtumapaikalla.

Mitä täällä tapahtuu?  Mitä juonitaan opiskelijan pään menoksi? 

Kaupunkitilat kuntoon! Jyväskylä kartalle! Kulttuuria kaikille! Terve-

tuloa mukaan tutustumaan kulttuurisesti vireään Jyväskylään, oppi-

maan kaupungin historiasta ja tekemään siitä entistäkin mukavam-

man paikan asua ja kiehtovamman käydä!  

Yläkaupungin Yön väki

Yläkaupungin Yö kiittää tukijoitaan ja 
YhteistYökumppaneitaan:
Jyväskylän kaupunki/kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta, Keski-
Suomen taidetoimikunta, Jyväskylän yliopiston kulttuuritoimikunta, 
Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän Energia, Elixia

Kaupunkimatkalla 
Jyväskylässä

Torit ja tontit toimiviksi!

J
yväskylän Yliopiston päära-
kennuksella, C4 -salissa jär-
jestetään ”Kaupunkitilat kun-

toon!” -paneelikeskustelu. Puhetta 
johtaa kansanedustaja, toimittaja 
Eila Tiainen. Keskustelijoina taide-
kasvatuksen ja taidehistorian aine-
järjestö Rana ry:n puheenjohtaja 
ja Radio Hearin toimittaja Kyösti 
Ylikulju, kaupunginarkkitehti Ilkka 
Halinen ja Jyväskylän elävä kau-
punkikeskusta ry:n toiminnanjoh-
taja Mari Pitkänen. Keskustelussa 
pohditaan huonosti toimivien kau-
punkitilojen kuten Kauppatorin, 
Asema-aukion ja vanhan ”Reimarin 
tontin” kehittämistä. Yläkaupungin 
Yön nettisivuilla on myös aloitettu 
”Kehitä kaupunkitilaa!” -keskuste-
lu, johon yleisö on tervetullut otta-
maan osaa jo ennen tapahtumaa. 

Jo paneelikeskustelussa esiin nou-
seva osallistuvan kaupunkisuun-
nittelun pilotti Kaupungin Kangas 
tulee tarkempaan käsittelyyn, kun 
Hub -Jyväskylän työryhmä nousee 
samaisen salin lehterille esittele-

mään projektin vaiheita ja idea-
satoa. Jos kaupunkilaiset saisivat 
päättää, Kankaalle nousisi mielen-
kiintoisia puu- ja tiilirakennuksia, 
ja kaupungin sykkivä kulttuurielä-
mä saisi vihdoin arvoisensa kodin 
vanhan tehtaan suojelluista tiili-
rakennuksista. Rakastetuimmiksi 

Tutustu kokkiin katossa ja Kankaan tehdasalueeseen 

Paneelissa kohennetaan Jyväskylän toimivuutta

T
eemaluennot ja kaupunkikierros avaavat Jyväs-
kylän kaupunkikuvan kehittymisen historiaa 
odottamattomilla tavoilla. FT Jussi Jäppinen ja 

museonjohtaja Heli-Maija Voutilainen vetävät Alvar 
Aalto -seura ry:n järjestämän, säästä riippumattoman 
kävelykierroksen Kankaan tehdasalueella klo 13.00. 
Kävelykierros alkaa ja päättyy Kankaan portin (muun-
tamon) kohdalta Kankaankadun päästä. 

Myöhemmin illalla Voutilainen ja Jäppinen vievät 
mukavuudenhaluisemman yleisön Kokki katossa, 
kukko seinässä ja jänis lattialla- luennon puitteissa 
nojatuoliretkelle kaupungin arkkitehtuurin ja kuva-
taiteen yhtymäkohtiin. Luentoon on poimittu Jyväs-
kylän seudun rakennusten hienoimpia kuvataiteen 
esimerkkejä eri aikakausilta sekä näytteitä yllättävistä 
ja vähemmän tunnetuista paikoista. Aihe on kiinnos-
tava, koska arkkitehtuuria ja kuvataidetta käsitellään 

useimmiten kahtena erillisenä taiteenlajina. Analyyseja 
kuvataiteen ja arkkitehtuurin vuoropuhelusta voi käydä 
kuuntelemassa Keski-Suomen museon auditoriossa. 

itsepintainen näppylä lutakossa
Kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneet voivat seurata 
myös Tomi Tuomaalan uskomatonta kertomusta siitä, 
miksi nykyinen Tanssisali Lutakon talo on yhä olemas-
sa, vaikka kaiken järjen mukaan sen pitäisi olla purettu. 
Esitys perustuu viime syksynä julkaistuun Jyväskylän 
elävän musiikin yhdistyksen Jelmu ry:n ja Tanssisali Lu-
takko -klubin historiaa käsittelevään Schaumaninkatu 3 
- Tanssisali Lutakko 1990-2010 -kirjaan. Lutakon outo 
näppy- luento alkaa yliopiston päärakennuksen C4- sa-
lissa klo 18.00.  

ehdotuksiksi nousivat yhteissauna, 
kiipeilyseinä, jäähalli ja valtoime-
naan virtaava Tourujoki koskineen.  
Kankaan alueen ideointiprojektin 
tuottajana oli kaupungin hallinnoi-
ma kansainvälinen CLIQ-hanke ja 
koordinoijana toimi Hub Jyväskylä.

Ylimääräistä 
menoa?
L

iian moni jyväskyläläinen on 
kaupungille pelkkä meno-
erä. Nyt tuottavuus nousuun! 

Mitä voimme heivata yli laidan voi-
daksemme paremmin: Opiskelijat? 
Lapsiperheet? Köyhät? Työttömät? 
Maahanmuuttajat? Vammaiset? 
Homot? Taiteilijat? Homeallergi-
kot? Virkamiehet? Kirjastot? Päivä-
kodit? JYP?

Öisellä Moirislammella haetaan 
uutta Jyväskylänjärjestystä. Tule 

valitsemaan kenellä on oikeus hy-
vinvointiin ja kuka on parasta jättää 
kyydistä pois. 

Ylimääräistä menoa? on Jyväs-
kylästä käsin toimivan ammatti-
laisryhmä Teatterikoneen perfor-
manssi, joka valottaa brändäyksen 
varjopuolia. Pudotuspelin taktiikat 
avautuvat Moirislammella, konser-
vatorion ”takapihalla” perinteiseen 
aloitusaikaan klo 00.01.

Ennustus, joka kävi toteen: Arkkitehtitoimisto Olavi Norosen nk. Manhattan-suunnitelman (1986) 
havainnekuvassa kaiken uuden ja hurjan keskellä etuoikealla töröttää Lutakon leipomon talo.

Funkkishuoltamo Reimari purettiin Kilpisenkadun ja Vapaudenkadun 
risteyksestä vuonna 2002.
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Jyväskylän kaupunki ja Osuuskunta Suomen Asunto-
messut järjestävät Jyväskylän Äijälänrannassa vuoden 
2014 asuntomessut.

Asuntomessuja esitellään Yläkaupungin Yössä 21.5.2011 
yliopiston päärakennuksessa asuntomessujen esittely-
pisteessä kello 16-18 välisenä aikana. Tervetuloa keskus-
telemaan asuntomessuista ja ideoimaan messuteemoja!

www.jyvaskyla.�/asuntomessut

TULE IDEOIMAAN
ASUNTOMESSUJA
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Jyväskylä postikorteissa 
ja kirjallisuudessa

Kaupunki elävissä kuvissa

Mitä juonitaan opiskelijan pään menoksi?
Paneelikeskustelu tulevaisuuden opiskelijaelämästä 

K
aupunkimme tuntuu olevan 
kiva läpikulkupaikka, jonne 
ei jäädä asumaan opiske-

luiden jälkeen. Viime helmikui-
sen Jylkkärin mukaan yliopiston 
opiskelijoista vain reilu kolmannes 
maksaa kunnallisveronsa Jyväsky-
lään, minkä seurauksena huomio 
on kiinnittynyt opiskelevien vero-
pakolaisten määrään. 

Mikä on kun ei kaupunki maita 
pidempään kuin tutkintoon tarvit-
tavat viisi (tai viitisentoista) vuotta? 

Mikä kaipaa parannusta – työllisty-
minen, liikenne, terveydenhuolto 
vai asuminen? Tietenkin voit olla 
myös sitä mieltä, että opiskelija itse 
on asenneremontin tarpeessa. Oli 
mielipiteesi mikä tahansa, tosiasia 
on, että opiskelijoiden tulevaisuutta 
suunnitellaan kuumeisesti erilaisissa 
työryhmissä, valiokunnissa ja pilot-
tihankkeissa. Unelmissa häämöttää 
innovatiivisia oppimisympäristöjä, 
biletystä ja ties mitä höttöä.

Selvyyden saamiseksi olemme 

M
illä silmällä kotikau-
punkiaan tarkastelee 
jyväskyläläinen  eloku-

vantekijä? Entä miten dokument-
tielokuvien välittämä kuva Jyväs-
kylästä on muuttunut 1950-luvulta 
tähän päivään? Näihin kysymyksiin 
voi löytää vastauksia Keski-Suomen 
elokuvakeskuksen ja Keski-Suomen 
museon elokuvanäytöksissä, joihin 
on koottu Jyväskylä-aiheisia doku-
mentteja.

Keski-Suomen museon auditori-
ossa nähtävän koosteen vanhimmat 
elokuvat Talvinen Jyväskylä (1952), 
Työn ja toimen kaupunki (1961) ja 
125 v. Jyväskylä (1962) valottavat 
kaupunkilaisten arkea ja juhlaa ai-
kaan ennen lähiöitä, Rantaväylää ja 
Facebookia. Neo Kekkosen ohjaa-
ma upea time lapse -video 28 tuntia 
Jyväskylässä vuodelta 2007 osoittaa, 
kuinka valtava muutos on koettu 
vain muutaman vuosikymmen ai-
kana niin Jyväskylän kaupunkiku-
vassa kuin elokuvanteon tekniikas-
sa. Kekkonen kiipeää kameroineen 
talojen katoille ja pääsee siten tar-
kastelemaan 2000-luvun Jyväskylää 
tuoreista kuvakulmista. Koosteen 

uusin dokumentti on Keski-Suo-
men elokuvakeskuksen tuottama 
Nojatuolimatka Jyväskylään (2011). 
Siinä kaupunginkirjaston nojatuo-
liin istahtavat ihmiset esittelevät 
vuorollaan lempipaikkojaan Jyväs-
kylässä. Näytöksen kokonaiskesto 

Elokuvantekijät tarkkailevat jyväskyläläisten elämää

Y
liopiston päärakennuksella 
on 2.5. alkaen nähtävillä pos-
tikortteja Jyväskylästä. Esillä 

on kortteja Seminaarinmäeltä ja 
Uuno Cygnaeuksen patsaalta vuo-
silta 1900-1930 sekä Albin Aaltosen 
kuvaamia kortteja Kauppakadulta, 
Kauppatorilta ympäristöineen sekä 
julkisista veistoksista 1950-1960 
luvulta. Kortit ovat peräisin Seppo 
Pohjolan ja Jouko Järvisen koko-
elmista. Keräilijät itse ovat paikan 
päällä esittelemässä näyttelyä Ylä-
kaupungin Yössä. 

Mäkituvalla on 40 juhlavuottaan 
viettävän Kuvataideseura Kirjon 
näyttely, jossa on esillä  mm. gra-
fiikkaa ja piirroksia Jyväskylä -ai-
heisina tauluina. 

Jyväskylän Kaupungin kirjastolla 

voi tutustua ”Jyväskylän kirjallinen 
kartta” -näyttelyyn. Miltä näyttää 
fiktiivinen Jyväskylä? Sijoittuvatko 
jonkin kirjan tapahtumat kotikul-
millesi? Lisäksi Kirjasto kerää ylei-
sökommentteja siitä mikä on unel-
mien kirjasto. 

Keski-Suomen Museon perus-
näyttelyt ”Jyväskylä – kaupunkiko 
sekin on?” ja ”Keski-Suomi  – maa-
kuntako sekin on?” ovat avoinna 
yleisölle. Suomen Nukketaiteilijat 
ry:n taitelijat ovat tehneet vanhojen 
uskomusten mukaisia haltijoita ja 
menninkäisiä piilosille ”Keski-Suo-
mi -maakuntako sekin on?” -näytte-
lyyn. Missä luuraa Kivikauden Myl-
lytonttu tai Kalaonnentuoja? Entä 
kuka saa höyrykoneen korjattua tai 
kuka auttaa kaskenpoltossa?

on 55 minuuttia.
Jyväskylä on lähtöpiste myös 

Aimo Hyvärisen ohjaamassa doku-
mentissa Päijännesinfonia (2008), 
joka esitetään elokuvan aiheeseen 
sopien Hotelli Albassa klo 18.00. 
Elokuvassa matkataan laivalla pit-

kää järveä alas kohti Lahtea. Hy-
värinen antaa kauniiden luontoku-
vien ja musiikin puhua puolestaan. 
Lopputuloksena on runollinen do-
kumentti ihmisen ja luonnon vah-
vasta yhteydestä.

teemaohjelma
Mitä Jyväskylästä puuttuu? Ideoi ja ra-
kenna hiekasta!  Mäki-Matin perhepuiston 
lastentapahtuma klo 10-15

Kirjastounelmia! - Kaupunginkirjasto 
kerää kommentteja aiheesta ”Millainen 
on unelmien kirjasto” Kaupunginkirjasto 
klo 11-16

Kurkistus Suomen Ateenan varhais-
vaiheisiin, draamaopastus. Lähtö 
Minna Canthin patsaalta Kirkkopuistosta 
klo 13.00, klo 13.30 ja klo 14.00. Järj. 
Jyväskylän matkailuoppaat, Jyväskylän 
Kansannäyttämön teatterikerho

Kävelykierros Kankaan tehdasalu-
eella. Vetäjinä museonjohtaja Heli-Maija 
Voutilainen Keski-Suomen museosta ja 
FT Jussi Jäppinen Järj. Alvar Aalto -seura 
ry. Lähtö Kankaan portilta (muuntamo) 
Kankaankadun päästä. Kierros tehdään 
säästä riippumatta klo 13-15

Mitä juonitaan opiskelijan pään 
menoksi Jyväskylässä? Paneelissa 
kaupunginvaltuutettu Paloma Hannonen, 
Nuorkauppakamarin hallituksen pj Mikko 
Oksanen, JYY:n hallituksen kopovastaava 
Joachim Kratochvil, KOAS:n hallituksen pj  
Esa Salokorpi sekä JAMKOn hallituksen 
sopovastaava Outi Ronkainen sekä panee-
lin vetäjänä toimittaja  Pekka Vahvanen. 
Yliopiston päärakennus, sali C4 klo 16-18

Mami wata, länsiafrikkalaista tanssia 
ja musiikkia Maailmaan mahtuu –tapah-
tuma, Juomatehdas, Studio klo 17.00

DJ:t Robert ja Augie + nuoret 
Maailmaan mahtuu –tapahtuma, 
Juomatehdas, yläpiha klo 17-21

Rasisminvastaisia lyhytelokuvia Maail-
maan mahtuu –tapahtuma, Juomatehdas, 
auditorio klo 17 alkaen

Moyo – runoutta ja afrikkalaisia 
rytmejä Maailmaan mahtuu –tapahtuma, 
Juomatehdas, Studio klo 17.45

Lutakon outo näppy, Tomi Tuomaalan 
esitelmä yliopiston päärakennus, sali C4 
klo 18.00

Kokki katossa, kukko seinässä, jänis 
lattiassa. Esimerkkejä kuvataiteen ja 
arkkitehtuurin vuoropuhelusta Jyväskylän 
seudun rakennuksissa. FT, Jussi Jäppisen 
ja museonjohtaja Heli-Maija Voutilaisen 
yleisöluento Keski-Suomen museo, 
auditorio klo 18.00

Päijännesinfonia, KSEK:n 
elokuvaesitys Hotelli Alba klo 18.00

Jyväskylän kaupungin kulttuuripalkin-
non jako Kirjailijatalo klo 18.15

Capoeirakoulu Forca Natural 
Maailmaan mahtuu –tapahtuma, 
Juomatehdas, Studio klo 18.30

Kaupunkitilat kuntoon! paneeli, kau-
punginarkkitehti Ilkka Halinen, Jyväskylän 
elävä kaupunkikeskusta ry:n toiminnan-
johtaja Mari Pitkänen sekä Rana ry:n 
puheenjohtaja, toimittaja Kyösti Ylikulju. 
Puheenjohtajana kansanedustaja, toimitta-
ja Eila Tiainen yliopiston päärakennus, sali 
C4 klo 19-21

Keski-Suomen Filatelistien Seppo 
Pohjola ja Jouko Järvinen esittelevät 
Terveisiä Jyväskylästä! -postikortti-
näyttelyn yliopiston päärakennus, aula klo 
19-20 ja klo 21-22

Djembe-rumpu -työpaja, ohjaajana 
Johnson Mluge Juomatehdas, Studio 
klo 19.15

Elokuvia Jyväskylästä: Talvinen 
Jyväskylä (1952), Työn ja toimen kaupunki 
(1961), 125 v. Jyväskylä (1962), 28 tuntia 
Jyväskylässä (2007), Nojatuolimatka 
Jyväskylään (2011) Keski-Suomen museo, 
auditorio klo 19.30, klo 20.30, klo 21.30 
ja klo 22.30

Big and Tall – international improvisa-
tion theatre Maailmaan mahtuu –tapah-
tuma, Juomatehdas, Studio klo 20.00

Työpajateatteri Taivaltajat, prosessidraa-
maesitys Keski-Suomen museo, 3. krs 
klo 20.30

Kaupungin Kangas -esittely: Hub 
Jyväskylän työryhmä  yliopiston pääraken-
nus, Sali C4 klo 21-22

Jellonanharja & Papa Chilly, suoma-
laista reggaeta ja dancehallia Maailmaan 
mahtuu –tapahtuma, Juomatehdas, 
yläpiha (sateella sisällä) klo 21.00

Teatterikone: Ylimääräistä menoa? 
Moirislampi klo 00.01

Öinen kaupunki Neo Kekkosen elokuvassa 28 tuntia Jyväskylässä

Vuoden 1901 Jyväskylä-aiheisessa postikortissa liehuu 
yksi ehdotus Suomen lipusta

Kerro kuvan lähettämisen yhteydessä 
kuvauspaikka, oma nimesi tai nimimerkkisi. 
Kuvan voit ottaa vaikka pokkarilla 
tai kännykälläsi. 

päättäneet tuoda opiskelijoiden 
asioiden kanssa häärääviä vaikut-
tajia keskustelemaan uusista ja pa-
remmista näkymistä. Mikäli olet 
opiskelijan omainen, opiskelija itse 
tai aiheesta muuten kiinnostunut, 
saavu paikalle grillaamaan panelis-
tejamme kaupungin opiskelijaelä-
mään liittyvillä kysymyksillä. Emme 
takaa vastauksia, mutta lupaamme 
tarjota terävän keskustelun Ilokiven 
väittelyilloista tutun toimittaja Pek-
ka Vahvasen vetämänä. Paneelia 

pääsee seuraamaan yliopiston pää-
rakennuksen C4-salissa klo 16.00. 

Keskustelemassa ovat kaupun-
ginvaltuutettu Paloma Hannonen, 
Jyväskylän Nuorkauppakamarin 
hallituksen pj. Mikko Oksanen, 
JYY:n hallituksen kopovastaava 
Joachim Kratochvil, KOAS:n halli-
tuksen pj. Esa Salokorpi sekä JAM-
KOn hallituksen sopovastaava Outi 
Ronkainen.

lähetä kuvasi
minun jYVäskYläni
-valokuvanäyttelyyn

Lähetä valokuva sinun Jyväskylästäsi 
20.5. mennessä osoitteeseen
toimisto@ylakaupunginyo.fi

Kuva pääsee verkkonättelyyn 
Yläkaupungin Yön sivuille
www.ylakaupunginyo.fi
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MaailMaan MahTuu!
Capoeiraa, rummutusta, improvisaatioteatteria ja reggaeta 
Juomatehtaan monikulttuurisessa tapahtumassa 

M
aailmaan mahtuu -tapahtuma jär-
jestetään Juomatehtaalla kello 17-23. 
Sekä ulkona että  sisätiloissa nähdään 

esityksiä capoeirasta DJ:n rytmittämään reg-
gaesoundiin. Capoeira on afro-brasilialainen 
taistelulaji, jossa yhdistyvät akrobaattinen lii-
kekieli ja maaginen musiikki. Capoeirakoulu 
Forca Naturalin oppilaiden esityksessä riittää 
vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

Yleisö voi osallistua muun muassa afrik-
kalaiseen tanssiin ja djembe rumpu -työpa-
jaan. Länsiafrikkalaista tanssia tarjoilee Mami 
Wata, jonka esityksissä yhdistyvät tanssi, 
elävä musiikki ja teatterinomaiset lähesty-
mistavat. Lisää afrikkalaista tunnelmaa lupaa 
Moyo, runoilija Riikka Palanderin ja muusik-
ko ja opettaja Johnson Mlugen intensiivinen 
performanssi, jossa Riikka Palanderin runous 
ja afrikkalaiset rytmit kohtaavat. 

nauretaan ja chillaillaan
Big and Tall -ryhmän chicagolais-suomalai-
nen improvisaatioteatteriesitys ”Replacing 
the monotony of the everyday” kutkuttaa 
nauruhermoja.  Esiintyjinä Ilkka Vanhapelto 

ja Kaisa Kokko Suomesta sekä Trent Pancy 
Yhdysvalloista. 

Reggaeta tarjoilee Jellonanharja & Papa 
Chilly. Tiedossa on tanssittava kattaus Papa 
Chillyn soittamia leppoisia rytmejä ja tyk-
kejä dubplateja sekä Jellonanharjan laulamia 
lempeitä, mutta kantaaottavia lauluja. Juoma-
tehtaan illan päättää rap -kokoonpano Masa-
Kasa, jonka keikkameininkiin kuuluu rehdit 
läpät, tiukat scratchit ja hyvät biitit.

Juomatehtaan auditoriossa näytetään ra-
sisminvastaisia elokuvia ja siellä on esillä 
Katso! -nuorten valokuvanäyttely. Toimintaa 
ovat järjestämässä Kulttuuriklubi Siperian 
Katso! -projekti, Ushanga Ry, Keski-Suomen 
Eurooppatiedotus, Keski-Suomen Afrikka-
yhdistys, Jyväskylän Nuorisovaltuusto sekä 
esiintyvät taiteilijat ja ryhmät. Juomatehtaan 
”Maailmaan Mahtuu!”, on osa Euroopan nuo-
risoviikon ohjelmaa ja sitä tukee Youth In Ac-
tion nuorisotoimintaohjelma. 

Kurkistus Suomen 
ateenan varhaisvaiheisiin

Kirkkopuistosta Minna Canthin patsaalta 
pääsee mukaan aikamatkalle mm. kahvila-
työntekija Astrid Ihalan opastuksella. Matkal-
la kohdataan Matilda Schildt, Koulumestari 
Hyngrén ja opettajatar Suoma Teivaala sekä 
eloisa joukko Robert Ruthin lapsia sekä kan-
sakoululaisia.

Opastetun kävelykierroksen aikana histo-
rialliset henkilöt kertoilevat, millaista elämä 
Suomen Ateenassa oli 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alussa. Matka etenee Kirkkopuis-
tosta Cygnaeuspuiston kautta Lounaispuis-

toon. Kaikissa kolmessa puistossa on teatteri-
kerholaisten ja matkailuoppaitten järjestämä 
tauoton historiallinen performanssi noin klo 
13.00 - 15.00. 

Kävelykierroksia toteutetaan kaikkiaan 
kolme. Kirkkopuistosta liikkeelle lähdetään 
puolen tunnin välein klo 13.00, 13.30 ja 
14.00. Mukaan voi tulla myös matkan 
varrelta. Draamaopastuksen toteut-
tavat Jyväskylän matkailuoppaat ja 
Jyväskylän Kansannäyttämön teat-
terikerho. 

Mami Wata afrotanssin pyörteissä
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G
alleria Hopassa (Kauppaka-
tu 6) on esillä valokuvanäyt-
tely Asfalttiprinssi. Aina ei 

tarvitse lähteä kauas kuvaamaan, 
läheltäkin voi löytää kaikkea yllättä-
vää. Taiteilija Hoppa onkin kuvan-
nut näyttelyynsä asfalttia pieneltä 
alueelta, 500 metrin säteellä galle-
riasta. Kuvat lähenevät grafiikkaa, 
sillä kohteissa on vain yksi pinta 
eikä juurikaan kolmiulotteisuutta. 
Galleria Hopan ovet ovat avoinna 
klo 16 alkaen. Samalla voi käydä 
myös Vakiopaineessa katsomassa 
Tero Ahosen kolmannen valokuva-
näyttelyn.

maalauksia puutarhurin 
talossa
Jyväskylän yliopiston vanhal-
la seminaarialueella sijaitsevassa 
Puutarhurintalossa on nähtävil-
lä keskisuomalaista kuvataidetta 
esittävä kokoelma. Eero ja Erkki 
Fredriksonin säätiön omistama ja 
pysyvästi Puutarhurin taloon si-
joittama kokoelma koostuu liki 
sadasta teoksesta. Pääosa Fredrik-
sonin taidekokoelman teoksista on 
öljyvärimaalauksia, mutta joukossa 
on myös muutamia akvarelleja ja 
grafiikanvedoksia. Useissa teoksissa 
on helposti tunnistettavia näkymiä 
Jyväskylästä ja sen ympäristöstä. 

Peruskorjatun Puutarhurin talon 
neljään huoneeseen on ripustettu 
kaikkiaan 55:n taiteilijan teoksia 
1900-luvun alun vuosista nyky-
aikaan. Kokoelmalla on joitakin 

yhteyksiä myös yliopiston perin-
teisiin; esillä on mm. maalausta 
harrastaneen seminaarinlehtori 
ja kuorosäveltäjä P.J. Hannikaisen 
kuvataiteellista tuotantoa. Hänen 

Taidetta omilta kulmilta

G
alleria Beckerissä avautuu 
21.5. Miss Kompron maala-
usnäyttely Pian ennen kuin 

se palaa.  Näyttely koostuu maala-
uksista, joissa Miss Kompro lavas-
taa tunteensa näkyväksi tavalla, 
joka liittyy läheisesti runouteen ja 
kieleen. Yksittäisten vertauskuval-
listen kertomusten lisäksi näyttely 
myös dokumentoi sitä prosessia, 
jonka maalari käy läpi asennoitues-
saan malliin.  

Äkkigalleria on Jyväskylän kes-
kustan alueella toimiva spontaa-
nisti vaihtuva näyttelytila, joka 
täyttää tyhjillään olevia liikehuo-
neistoja lyhytkestoisilla taidenäyt-
telyillä. Galleria koostaa näyttelyn 
ajankohtaisella ja puhuttavalla 
teemalla ”Suomalaista uuskansal-
lisromantiikkaa – Suomalaista tai-
detta suomalaisista suomalaisille.” 
Yläkaupungin Yön aikaan avattava 
näyttely on Äkkigallerian yhdeksäs 
taidetempaus Jyväskylän kaupunki-
alueella. 

Kehystämö Galleria Patina on 
avoinna kello 17.00 alkaen puoleen 

yöhön saakka uudessa osoitteessa 
Kauppakatu 3. Yön taiteilijat ovat 
Aino Kajaniemi, Anna-Liisa Hak-
karainen, Anna Ruth, Piia Myllysel-
kä, Yrjö Varjanne ja Ulla Huttunen. 
Älä unohda taidekaupan ja Yö-
kirppiksen tarjontaa, johon kuuluu 
grafiikanvedoksia, veistoksia, kort-
teja ja taidekirjoja.

ikoneja ja installaatioita
Meksikolais-toivakkalaisen taitei-
lija Mercedes Alban installaatio 
The glaze of the nothing woman 
on nähtävillä sen viimeisenä esil-
läolopäivänä 21.5.2011 galleria 
Gloriassa.  Mercedes Alba keskittää 
huomionsa naisiin ja tyttölapsiin 
kohdistuvaan väkivaltaan. Kyseessä 
on tarinoita ihmisten omista väki-
vallan kokemuksista - sekä naisten 
että miesten kertomina.

Kuvataiteen ystäviä voi kiinnos-
taa myös Keski-Suomen museon 
näyttely Unohdetut ikonimesta-
rit, jossa esitellään Peshekhonovin 
verstaan ikoneja. Toisen maailman-
sodan aikana Valamosta evakuoidut 

Tunteita 
kankaalla
Gallerioiden ja taidenäyttelyiden tarjonta 
on tänäkin vuonna monipuolinen

ikonit muodostavat kansainvälisesti 
ainutlaatuisen ikonitaiteen kokoel-
man. Museossa on esillä myös yli 60 
suomalaista taideteosta Osuuskunta 
Tradeka -yhtymän taidekokoelmas-

ta. Silmäniloja-näyttelyyn on valittu 
herkullisimpia esimerkkejä laajan 
kokoelman teemoista 1900-luvun 
alusta nykypäivään. 

näYttelYt
FormulaX tapahtuma: apuvälinenäyt-
tely ja koeajot, kokeile riemastuttavia, 
keksinnöllisiä elämän apuvälineitä Järj. 
Kynnys ry Jyväskylän osasto ja FormulaX 
tiimi, Musica klo 10-16

Jyväskylän Kirjallinen kartta -näyttely 
Kaupunginkirjasto/kansalaisopisto 
klo 11-16

Tämän minäkin olisin osannut. Jyväs-
kylän taiteilijaseuran 66. vuosinäyttely 
Jyväskylän taidemuseo, Holvi klo 11-21

Oravien aarteita - grafiikkaa 60-luvun 
kodissa. Suomen Taidegraafikot ry:n ko-
koelmanäyttely (perusnäyttely) Jyväskylän 
taidemuseo, Holvi klo 11-21

Käsityössä elämän tuntu – tunnepitoi-
sia matkoja menneeseen  (perusnäyt-
tely, pohjakerroksessa) Suomen käsityön 
museo klo 11-22

Komeasti juhlaan – kauniiden yksi-
tyiskohtien kansallispuku  (perusnäyt-
tely, pohjakerroksessa) Suomen käsityön 
museo klo 11-22

Aikamatka käsityöhön – käsityötä 
2000 vuoden ajalta (perusnäyttely 2. 
krs) Suomen käsityön museo klo 11-22

Ornamo Preesens: taide-käsityö-
muotoilu. Teollisuustaiteen Liitto 
ORNAMOn 100-vuotisjuhlanäyttely 22.5. 
saakka. Suomen käsityön museo 
klo 11-22

Kuja: Parempia pukuja. Loimaalaisen 
maalaistalon naisten pukuja 1900-luvun 
alusta 1980-luvulle 11.9. saakka Suomen 
käsityön museo klo 11-22

Jyväskylä – kaupunkiko sekin on? 
Perusnäyttely Keski-suomen museo 
klo 11-24

Keski-Suomi – maakuntako sekin 
on? Perusnäyttely Keski-Suomen museo 
klo 11-24

Keski-Suomen museon museora-
kennus 50-vuotta -valokuvanäyttely 
Keski-Suomen museo klo 11-24

Unohdetut ikonimestarit – näyttely 
Peshekhonovin verstaan ikoneista Keski-
Suomen museo klo 11-24

Silmäniloja – Osuuskunta Tradeka-
yhtymän taidekokoelman näyttely 
Keski-Suomen museo klo 11-24

Haltijat ja menninkäiset piilosilla 
Keski-Suomen museo klo 11-24

Mercedes Alba: The Blaze of The 
Nothing Woman, installaatioita Monikult-
tuurikeskus  klo 12-16

Perintönä ympäristö, perusnäyttely, 
Keski-Suomen luontomuseo, Vesilinna 
klo 15-21

Terveisiä Jyväskylästä! - vanhoja 
postikortteja, postikorttinäyttely Yliopiston 
päärakennus, aula klo 16-24
Keski-Suomen Filatelistien Seppo Pohjola 
ja Jouko Järvinen esittelevät näyttelyä klo 
19-20 ja 21-22

Asfalttiprinssi, valokuvia Galleria 
Hoppa klo 16-24

Katso! -nuorten valokuvanäyttely, 
Juomatehtaan auditorio, aula klo 17-23

Ulla Huttusen Kello käy -näyttely. 
Taiteilijoiden työnäytöksiä: Aino Kajaniemi, 
Anna-Liisa Hakkarainen, Anna Ruth, Piia 
Myllyselkä, Yrjö Varjanne, Ulla Huttunen 
sekä Sisustuskauppa Selma
Kehystämö Patinan pöydillä nähdään 
työnäytöksiä ja Galleria Patinassa on 
esillä Höyrygallerian toisen perustajan 
emalitaiteilijan Ulla Huttusen Kello käy 
-näyttely, jossa Ulla esittelee erilaisia 
emalointitekniikoita kuvin ja mallein. 
Kehystämö-Galleria Patina klo 17-24

Miss Kompro, maalauksia Galleria 
Becker klo 18-22
Miss Kompro esittelee näyttelyä klo19-20

Kuvataideseura Kirjon Jyväskylä 
-aiheinen näyttely Mäkitupa klo 18-22
Erkki Fredrikson esittelee Fredriksonin tai-
dekokoelmaa Puutarhurin talo klo 18-23 

Tero Ahosen kolmas näyttely 
Valokuvia Vakiopaine klo 10-23

Miss Kompron maalauksia nähtävillä Galleria Beckerissä

Hopan Asfalttiprinssi-näyttelyssä kuvataan jyväskyläläistä katua

lisäkseen kokoelman taiteilijoista 
Seminaarinmäen miljöössä opetta-
jina ovat vaikuttaneet mm. Elina ja 
Mikko Asunta, Jonas Heiska, Jussi 
Jäppinen sekä Kirsi Neuvonen.

Radio heaR kiertää, lähettää ja äänittää Yläkaupungin Yössä aamusta aamuun. 
Suorassa lähetyksessä kuullaan tunnelmia kaduilta ja paneeleista sekä päästään mukaan Yössä järjestettäville keikoille. 
kuunteluohjeet ja ohjelmistot löYtYVät osoitteesta www.heaR.fi
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Tyylikkäitä tanssiaskelia

U
lkoilmassa voi nähdä tanssia 
keskiaikaisista eurooppalaisista 
tyyleistä aina koiratanssiin asti. 

Myös performanssitaide osoittaa 
muuntautumiskykynsä ja ilmaan-

tuu esiin yllättävissä paikoissa ja 
tilanteissa. 

Maahinkainen ry. esittää historial-
lisia tansseja 1400-1600 -luvuilta 

Alvarin aukiolla ja Suomen Kä-
sityön museon edessä kävely-
kadulla. Samoissa paikoissa 
voi myös nähdä tanssia, 
taistelulajia ja akrobatiaa 
yhdistävää alunperin afro-
brasilialaista capoeiraa, 
kun Jyväskylän Capoeira 

Boa Vontaden harrastajat 
pääsevät näyttämään taitojaan 

Yössä. 

Räjähtävää liikettä ja 
eteeristä herkkyyttä
Tanhusta balettiin ja afrosta itämaiseen

T
anssiryhmät valtaavat Musica-raken-
nuksen auditorion itselleen koko illaksi. 
Kello 18.15 alkaen täällä pääsee nautti-

maan eri tanssin lajien laajasta kirjosta: kreik-
kalaisista kansantansseista, tanhuista, rivi- ja 
showtanssista.

Jyväskylän Suomi-Kreikka -yhdistyksen 
tanssiryhmä Ta Takounia on ollut koossa jo 
yli 20 vuotta. Jos olet nähnyt esimerkiksi elo-
kuvan Kreikkalainen naimakauppa tai Kerro 
minulle Zorbas, löytyy ryhmän esityksestä 
varmasti jotakin tuttua. Esityksensä jälkeen 
Ta Takounia opettaa kreikkalaisten tanssien 
askellusta myös yleisölle.

Grainville Line Dancers on monille Yläkau-
pungin Yön kävijöille jo tuttu rivitanssihar-
rastajien ryhmä. Heidän esityksessään rento 
meininki ja reipas tanssi kuuluvat erottamat-

Y
liopiston päärakennuksen 
tanssiohjelman aloittaa Ison 
Tanhuujat. Tunnin aikana 

lavalla nähdään energinen ja taitava 
nuorten ryhmä Junnut, rempseä ja 

perinteestä ponnistava Tosi-ISOT 
ja Haipakka sekä persoonallinen, 
kokemuksella ja taidolla hurmaava 
Isottaret. Kevään aikana syntyneis-
sä koreografioissa nähdään niin pe-

rinteistä kansantanssia kuin jotain 
uutta ja erilaistakin. 

Tanhuujien jälkeen lavan valtaa 
Mama Africa Jkl, joka tuo länsiaf-
rikkalaiset rytmit ja tanssit lähelle 
katsojaa. Soittimina ovat länsiafrik-
kalaiset rummut djembe, sabar ja 
doundoun sekä balafon.

 Djemberytmien ohjauksesta vas-
taa Pape Cisse (Senegal/Suomi) ja 
tanssien koreografioista Raky Janha 
(Gambia/Suomi) ja Kirsi Sivonen.

tomasti yhteen. Ta Takounian tapaan myös 
Grainville Line Dancers tarjoaa halukkaille 
tanssinohjausta.

PirtaNauhaRintsikoiden esitys Paineesta 
porealtaaseen on ryhmän itsensä mukaan ”to-
sitapahtumiin perustuva teos siitä, kuinka ilo 
löytyy laiskuudesta. Porealtaassa pipo ei enää 
kiristä!” PirtaNauhaRintsikoiden lisäksi Mu-
sicalla tanhuavat Tanhurentut.

Musican tanssi-illan päättää showtanssi-
ryhmä Divine Dancers, joka tuo Musicalle 
Spicy Divine Show’n. Esityksessä yhdistyvät 
taidokkaat koreografiat, näyttävät asut ja sä-
häkkä meininki.

Tanssinystävän kannattaa suunnistaa illan 
aikana myös Vakiopaineeseen, jossa esiintyy 
kello 22 alkaen Jyväskylän Flamencoyhdis-
tyksen tanssiryhmä Flamante.

Yllätyksiä liikkeellä
Tanssi valtaa kadut ja sirkus tulee naapuriin

Kulttuurien kohtaamista on luvassa myös 
kun Virosta festivaalille saapuu musikaali-
nen äänipantomiimikokoonpano ATS päät-
tämään Villa Ranan illan. 

Circus Uusi Maailma taas rikkoo rajoja 
käsityksissä siitä, missä ihminen voi törmätä 
taiteeseen. Audiovisuaaliseen ihmisnäyttely 
”Naapuriin” voi astua sisälle Yliopistonka-
tu 6:n porttikongista ja nähdä mitä todella 
tarkoittaa se, että viereisessä asunnossa on 
sirkus. Sanoina ”häkki-ihminen” ja ”ahdas-
akrobatia” käyvät vielä järkeen kerrostalos-
sa, mutta mitä ihmettä onkaan pilkkitouk-
kamusiikki?

Tanssiteatteri Kramppi on esillä Yössä 
kahdella eri tanssiteoksella. Yleisö saa kui-
tenkin olla varuillaan - esitysten paikkaa tai 
aikaa ei paljasteta etukäteen. Yössä kannat-
taa siis pitää silmät ja korvat auki, sillä tans-
sin ympäröimäksi saattaa joutua juuri kun 
sitä vähiten odottaa. 

Salissa nähdään myös Seitsemän 
Hunnun Tanssi ry:n Disco Oriental 
-ryhmien  vauhdikasta modernia 
itämaista tanssia, jossa itämaista 
liikekieltä sekoitetaan länsimaiseen 
musiikkiin. Myöhemmin luvassa 
on Seitsemän Hunnun Tanssin pe-
rinteisen tyylin esitys.

taitureita monesta lajista 
Jyväskylän Tanssiopiston taitavat 
erikoiskoulutusryhmien oppilaat 
esittävät vauhdikkaita ja näyttäviä 
jazztanssin, street dancen, baletin ja 
nykytanssin koreografioita. Lisäk-
si lavalla nähdään Cooma Dance 
-tanssikoulun oppilasryhmien esi-
tyksiä sekä Capoeira Forca Natura-
lin energistä meininkiä.

Tanssi valtaa alaa myös salin ul-
kopuolella. Keski-Suomen Tanssin 
Keskus tarjoaa päärakennuksen au-
lassa UMC vs. TOB -battlen, jossa 
yhdistyvät räjähtävä liike, eteerinen 
herkkyys, vahva fyysisyys ja ennen 
kaikkea hämmästyttävä taituruus! 
Katutanssi kohtaa taidetanssin 
vauhdikkaassa battlessa. Mukana 
neljä ammattitanssijaa kahdesta jy-
väskyläläisestä tanssiryhmästä. Ur-
ban Movements Companya edustaa 
Sanaz Hassani ja Pete Rahikainen, 
Tanssiryhmä Off/Balancea Terhi 
Kuokkanen ja Elina Häyrynen. 

ISOn Tanhuujien lastenryhmät tans-
sittavat lapsia Mäki-Matin perhepuiston 
lastentapahtuma klo 10 ja 13.30

Keski-Suomen Afrikka-yhdistyksen 
rumpu- ja tanssiesitys 
Mäki-Matin perhepuiston lastentapahtu-
ma klo 12.30 ja 14.30

ISOn Tanhuujien yliopiston päärakennus, 
juhlasali klo 16.45

Mami wata – länsiafrikkalaista 
tanssia ja musiikkia
Juomatehdas, Studio klo 17.00

Mama Africa – länsiafrikkalaisia 
rytmejä ja tansseja 
yliopiston päärakennus, juhlasali klo 
18.00

Ta Takounia, kreikkalaisia kansan-
tansseja ja tanssien opetusta
Musica, sali M103 klo 18.15

Capoeirakoulu Forca Natural
Juomatehdas, Studio klo 18.30 ja yliopis-
ton päärakennus, juhlasali klo 22.00

Tiina Harju ja kääpiövillakoira Heka, 
koiratanssia
Alvarin aukio klo 16.00 ja 18.45

Cooma Dance 
yliopiston päärakennus, juhlasali 
klo 19.00

Grainville Line Dancers: rivitanssiesi-
tys ja tanssinohjausta
Musica, sali M103 klo 19.00

Disco Oriental, modernia itämaista 
tanssia yliopiston päärakennus, juhlasali 
klo 19.30

Capoeira Boa Vontade 
Käsityön museon edusta klo19.30 ja 
Alvarin aukio 21.30

Maahinkainen esittää historiallisia 
tansseja Alvarin aukio klo 19.45
Käsityön museon edusta klo 21.00

Tanssin Aluekeskuksen Battle: Urban 
movements company vs. Off/Balance-
yliopiston päärakennus, aula 20.15

Tanhurentut
Musica sali M103 klo 20.15

Divine Dancers: Spicy Divine Show, 
showtanssia 
Musica, sali M103 klo 20.45

Jyväskylän Tanssiopisto, jazztanssia, 
street dancea, balettia ja nykytanssia 
yliopiston päärakennus, juhlasali 
klo 21.00

Yläkaupungin lavatanssit: tanssior-
kesteri Virta Vie esittää Olavi Virran 
ikivihreitä
Ilokivi, yläkerta klo 21.00 ja 22.00

Tanssiryhmä Flamante, flamencoa 
Vakiopaine klo 22.00

Seitsemän hunnun tanssi, itämaista 
tanssia yliopiston päärakennus, juhlasali 
klo 23.00

Tanssiteatteri Kramppi yllättää: 
Kierto liikkeessä-esitykset ja 
Sirkusyöt-esitykset 
Seminaarinmäen alueella la 21.5.

tanssi

Isottarien tanhusta ei vauhtia puutu

Capoeira Boa Vontaden energistä peliä
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Flamante tarjoilee tulta ja tappuraa Vakiopaineessa



pe
rf

or
m

an
ss

i /
 l

au
su

nt
a 

/ t
ea

tt
er

i

7

Terävä - Sankilampi

Minä niin odotin 
maailmanloppua ---   
sitten synnyit sinä.

Koiratorpan 
       Keisari

Lisätietoja osoitteessa
www.teatterikone.fi

Ensi-ilta 18.kesäkuuta 
Lounaispuistossa

Koiratorpan keisari 
Yläkaupungin Yössä
Grilli 21:n parkkipaikalla kello 16.00

Näyttelijät esittävät lauluja tule-
vasta koko perheen näytelmästä 
ja samalla näytelmässä keskei-
sessä roolissa oleva auto maala-
taan kesäkuntoon. 

Tule mukaan jättämään 
kädenjälkesi Koiratorpan 

keisarin menopeliin!

Sanallista ilottelua
ja ottelua
Miten käykään kun Lenin ryhtyy lasten 
kanssa lumisotasille?

Vakkarin 
teatterikimara
Antaudu impron ja mustan huumorin vietäväksi

Pim! Olet stara!

K
irjailijatalon ohjelma alkaa 
verbaalisen ottelun tunnel-
missa. Klo 15.00 päästään 

seuraamaan Tarinaniskennän SM-
kilpailujen alueellisia mestaruus-
kilpailuita ja sen jälkeen siirrytään 
runojen maailmaan, kun vuorossa 
on Poetry Slamin Jyväskylän alue-
karsinnat. Kirjailijatalon loppuillan 
ohjelmassa on luvassa mm. Jyväs-
kylän kansalaisopiston lausunnan ja 
puheilmaisun ryhmän esitys ’Ihan 
hyvä päivä elää’ sekä kirjallista ilot-
telua Keski-Suomen Kirjailijoiden 
revyyn muodossa.

Jyväskylän keskusta-alueen van-
himmassa rakennuksessa, Taavet-
tilan riihessä, ovet ovat avoinna 
klo 18–22 ja opas paikalla. Ensim-
mäisenä ohjelmana Riihessä kuul-

laan klo 18 Esa Valkilalta esittelyä 
ja otteita lääketieteen tohtori E.W. 
Wretlindin kirjasta ’Miesten siitin-
elo’ vuodelta 1895. Kirja on ajalta, 
jolloin useimmat nykylääketieteen 
tai sukupuolielämän termit eivät 
olleet vakiintuneet suomen kieleen. 
Luvassa on siis ainakin nykykat-
sannossa pähkähulluilla arvoilla ja 
asenteilla revittelyä.

Neuvostoliiton hajoamisesta tulee 
tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta ja 
sen kunniaksi Riihessä kuullaan klo 
19 alkaen neuvostoliittolaisia kas-
vatuksellisia satuja ja lastentarinoi-
ta Juha Mäkisen kertomana. Esitys 
kestää noin 30 minuuttia tai kunnes 
Yläkaupunki on siirtynyt kommu-
nismiin.

V
akiopaineen alakerta on jo pitkän 
aikaa ollut teatteriväen ja teatterin 
ystävien salainen sopukka. Nauti siis 

pitkä, huurteinen kupponen teetä ja katso 
kaikki kolme esitystä putkeen.

Baari Vakiopaineen teatterilla kyllästetty 
päiväohjelmisto alkaa Jyväskylän kansalais-
opiston aikuisten teatteriryhmän yhteiskun-
nan arvomaailmaa kritisoivalla Paheksutaan 
Paheksutaan -episodinäytelmällä. Suoma-
lainen paheksuu ja paheksuu, mutta pahek-
suuko hän oikeita asioita? Kuka määrittelee 
oikean? Mustan huumorin sävyttämä Minna 
Tuomasen ohjaama ja Päivi Hirven käsikir-
joittama talkshow on nähtävissä klo 12.00. 

Jyväskyläläinen teatteriyhdistys AdAstra 
tuo lavalle Murtumispisteen kantaesityksen. 
Murtumispiste on Merja Aallon käsikirjoit-

tama ja Kirsti Biskopin ohjaama mediakriit-
tinen näytelmä, jossa liikutaan julkisen ja 
yksityisen rajapinnoilla. Saippuasarjan tähti 
saapuu haastatteluun luullen, että kyseessä 
on tavallinen lehtihaastattelu, mutta edessä 
onkin aivan jotain muuta. Tervetuloa nautti-
maan terävästä sanailusta ja mukaansa tem-
paavasta mediapelistä klo 14.00. 

Haluaisitko katsoa putken päätteeksi jotain 
täysin tuulesta temmattua? Kello 17.00 esiin-
tyy jyväskyläläinen improvisaatioteatteri-
ryhmä Perun Perunat. Improvisaatioteatteri 
syntyy ilman käsikirjoitusta esiintymistilan-
teessa, joten yksikään esitys ei ole samanlai-
nen. Tavaramerkkeinä Perunoilla ovat yhden 
miehen joukkokohtaukset ja improvisoidut 
laulut.

S
eminaarinmäen ympäris-
tössä liikkuu tänä vuonna 
tavallista enemmän tähtiä 

ja julkkiksia, ainakin mitä voidaan 
päätellä fanituksen määrästä. Kah-
den kuopiolaisnaisen performans-
siryhmä näkee tähtiä kaikkialla: 
kenestä tahansa vastaantulijasta 
saattaa paljastua piilevä julkisuuden 
henkilö, jolta on syytä kirkuen pyy-
tää nimikirjoitus. Samaan kuvaan 
idolin kanssa päätyminen olisi jo 
unelmien täyttymys! 

”Yläkaupungin idoli” on Kuvan-
Naiset-parivaljakon uusin hyvän 
mielen performanssi. Teoksissaan 
heitä kiinnostaa tutkia ihmisten re-

Kansalaisopiston aikuisten teatte-
riryhmä: Paheksutaan Paheksutaan 
Vakiopaine klo 12.00 

Circus Uusi Maailma: Naapuri lähtö 
Yliopistonkatu 6:n porttikongista klo 
13.00, klo 14.30 ja klo 16.00

AdAstra -teatteri: Murtumispiste 
Vakiopaine klo 14.00

Draamaryhmä Toivo, 
Kauppa-Lopo 
Kaupunginkirjasto, kansalaisopiston 
musiikki-liikuntaluokka klo 14.00

JAO:n Petäjäveden seppien taonta-
näytöksiä Alvarin aukio klo 16-22

Teatterikone: Koiratorpan keisari, 
kokoperheen esityksen puffausta 
Lounaispuiston Grilli 21 klo 16-17

Perun Perunat: improa ja musiikkia 
Vakiopaine klo 17.00

KuvanNaiset: Yläkaupungin idoli, 
performanssi Seminaarinmäen alueella 
klo 17-20

Tättähäärän päiväkirjasta – osallis-
tava musiikkiteatteriesitys lapsille ja 
lapsenmielisille 
Käsityön museo klo 17.15

Impropaatti, improvisaatioteatteria 
yliopiston kirjasto klo 19.00

Työpajateatteri Taivaltajat, prosessi-
draamaesitys Keski-Suomen museo, 3. 
krs klo 19.15 ja klo 20.30

ATS (Viro), musiikki-ääni-pantomii-
miesitys Villa Rana, 
Blomstedtin sali klo 20.00

Big and Tall – international 
improvisation theatre 
Juomatehdas, Studio klo 20.00

Teatterikone: Ylimääräistä menoa? 
Moirislampi klo 00.01

Tarinaniskennän SM-kisojen aluekil-
pailu Kirjailijatalo klo 15.00

Poetry Slam -aluekarsinnat Kirjailijata-
lo klo 17.00

Moyo – runoutta ja afrikkalaisia 
rytmejä Juomatehdas, Studio klo 17.45

Miesten siitinelo - sukupuoliva-
listusta! Esa Valkila esittelee ja lukee 
otteita lääketieteen tohtori E.W. Wretlindin 
kirjasta ”Miesten siitinelo” vuodelta 1895 
Taavettilan riihi klo 18.00

Juha Mäkinen lukee neuvostoliittolai-
sia satuja Taavettilan riihi klo 19.00

Jyväskylän kansalaisopiston lau-
sunnan ja puheilmaisun ryhmä: Ihan 
hyvä päivä elää - runoja ja lauluja 
Kirjailijatalo klo 20.00

Keski-Suomen Kirjailijat –revyy, 
kirjallista iloittelua 
Kirjailijatalo klo 21.30

Irja Rane: perinteinen satuyö 
Kirjailijatalo klo 23.00

teatteRi /
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aktioita odottamattomiin asioihin. 
KuvanNaiset tahtovat hämärtää 
taiteilijan, taideteoksen ja katseli-
jan väliset rajat antamalla ihmisille 
mahdollisuuden valita roolinsa. 
Katselijastakin voi tulla taiteilija, jos 
hän osallistuu teoksen luomiseen. 

KuvanNaiset on Heli Mannisen-
mäen ja Jenni Sasakin muodostama 
työryhmä, joka keskittyy live artiin 
ja performanssiin. Aiemmissakin 
teoksissaan he ovat käsitelleet eri 
tavoin nykyajan julkisuuden kulttia 
ja esimerkiksi sitä, onko ihminen 
arvokkaampi yhteiskunnassa, jos 
häntä ihaillaan ja hänet huoma-
taan. 
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YlÄKauPunGin YÖn OhJElMa 21.-22.5.2011
10.00
Online-kuvaa sekä kansalaismediaa 
Avit videokuvaajat taltioivat Yön tapahtumia 
videolle ja livenä nettiin Musican aula ja 
ympäristö klo 10-16

FormulaX tapahtuma: apuvälinenäyttely ja 
koeajot, Musica klo 10-16

ISOn Tanhuujien Mini-Koko-ryhmä tans-
sii ja tanssittaa Mäki-Matin perhepuiston 
lastentapahtuma

Unicefin myyntikoju Mäki-Matin 
perhepuiston lastentapahtuma klo 10-13

Loiskiksen levy- ja paitamyynti, mu-
samaatioesitys tasatunnein Mäki-Matin 
perhepuiston lastentapahtuma klo 10-15

4H:n seikkailurata Mäki-Matin perhepuis-
ton lastentapahtuma klo 10-14

Mitä Jyväskylästä puuttuu? Ideoi ja ra-
kenna hiekasta!  Mäki-Matin perhepuiston 
lastentapahtuma klo 10-15

Perhepuiston tukiyhdistyksen kirppari ja 
buffet-pöytä klo 10-14

Jyväskylän Kaverikoirat esittelee 
toimintaansa Mäki-Matin perhepuiston 
lastentapahtuma klo 10-15

AdAstra: Mummu ei tajuu, lukuharjoitus 
kesän lastennäytelmästä Mäki-Matin 
perhepuiston lastentapahtuma

10.30
Go-Lautapeliturnaus yliopiston kirjasto 
la 21.5. klo 10.30-19.30

Jepulis! - Peukkulan lastenmusiikkikon-
sertti Mäki-Matin perhepuiston lastenta-
pahtuma

10.45
Lapsikuoro Nollakakkoset Mäki-Matin 
perhepuiston lastentapahtuma

11.00
Kirjastounelmia! - Kaupunginkirjasto 
kerää kommentteja aiheesta ”Millainen 
on unelmien kirjasto” 
Kaupunginkirjasto klo 11-16

11.15
Käsikello-orkesteri Polttiksen Pulut 
Mäki-Matin perhepuiston lastentapahtuma

11.45
Kielikampus leikittää, laulattaa ja 
liikuttaa kuudella eri kielellä 
Mäki-Matin perhepuiston lastentapahtuma

12.00
Kynnys ry:n kotimaisia vammaiselokuvia 
Musica sali M103 klo 12-15.45

Pihakirppis. Pöytämaksu 5 €, kasvomaa-
lausta lapsille. Myynnissä makkaraa, 
lettuja, kahvia ja mehua. Pöytävaraukset 
ja lisätiedot: 044-355 7980, jktkurssit@
gmail.com Kumppanuustalo klo 12-17

Kansalaisopiston aikuisten teatteriryh-
mä: Paheksutaan Paheksutaan Vakiopaine

Työpajoja, kokoperheen ohjelmaa, avoi-
met ovet, näyttely ym. Monikulttuurikeskus 
Gloria klo 12-16

Lapsikuoro Kolmekuutoset 
Mäki-Matin perhepuiston lastentapahtuma

12.30
Keski-Suomen Afrikka-yhdistyksen 
rumpu- ja tanssiesitys Mäki-Matin perhe-
puiston lastentapahtuma

13.00
Circus Uusi Maailma: Naapuri 
lähtö Yliopistonkatu 6:n porttikongista

Kurkistus Suomen Ateenan varhais-
vaiheisiin, draamaopastus. Lähtö Minna 
Canthin patsaalta Kirkkopuistosta. 

Jepulis! - Peukkulan 
lastenmusiikkikonsertti 
Mäki-Matin perhepuiston lastentapahtuma

Kävelykierros Kankaan tehdasalueella 
Vetäjinä museonjohtaja Heli-Maija 
Voutilainen Keski-Suomen museosta ja 
FT Jussi Jäppinen Lähtö Kankaan portilta 
(muuntamo) Kankaankadun päästä. Kierros 
tehdään säästä riippumatta klo 13-15

13.30
ISOn Tanhuujien ryhmät Pisarat ja Pauha 
Mäki-Matin perhepuiston lastentapahtuma

Kurkistus Suomen Ateenan varhais-
vaiheisiin, draamaopastus. Lähtö Minna 
Canthin patsaalta Kirkkopuistosta. 

14.00
New Generation Sound/New Beat Roots 
& Culture Music: DJ Selecta Allen; DJ 
Don V, MC Ray Jay + guests yliopiston 
päärakennus, takapiha klo 14-24

Upoksissa, JAMK:n musiikkikasvatuksen 
opiskelijoiden poikkitaiteellinen esitys 
lapsille Siltasali

AdAstra -teatteri: Murtumispiste 
Vakiopaine

Draamaryhmä Toivo, Kauppa-Lopo 
Kaupunginkirjasto, kansalaisopiston 
musiikki-liikuntaluokka

Kurkistus Suomen Ateenan varhais-
vaiheisiin, draamaopastus. Lähtö Minna 
Canthin patsaalta Kirkkopuistosta. 

14.30
Keski-Suomen Afrikka-yhdistyksen 
rumpu- ja tanssiesitys Mäki-Matin perhe-
puiston lastentapahtuma

Circus Uusi Maailma: Naapuri 
lähtö Yliopistonkatu 6:n porttikongista

15.00
Tarinan iskennän SM-kisojen 
aluekilpailu Kirjailijatalo

15.30
Vinyasa Flow - Iloa ja energiaa joogasta 
yliopiston kirjasto klo 15.30-17

Laajavuoren Pelimannit - 
kansanmusiikkia Ylä-Ruth

Upoksissa, JAMK:n musiikkikasvatuksen 
opiskelijoiden poikkitaiteellinen esitys 
lapsille Siltasali

16.00
Kesätapahtumat esittäytyvät: Teatteri 
Eurooppa Neljä, Jyväskylän Kesä, Tampereen 
Teatterikesä, ym. yliopiston päärakennus, 
aula klo 16-24

Tutustu radioamatööritoimintaan, 
Keski-Suomen Radioamatöörit 
yliopiston päärakennus, aula klo 16-24

Mitä juonitaan opiskelijan pään menoksi 
Jyväskylässä? Paneelissa kaupunginval-
tuutettu Paloma Hannonen, Nuorkauppaka-
marin hallituksen pj Mikko Oksanen, JYY:n 
hallituksen kopovastaava Joachim Kratochvil, 
KOAS:n hallituksen pj  Esa Salokorpi sekä 
JAMKOn hallituksen sopovastaava Outi 
Ronkainen. Paneelin pj toimittaja Pekka 
Vahvanen. yliopiston päärakennus, sali C4 
klo 16-18

Tiina Harju ja kääpiövillakoira Heka, 
koiratanssia Alvarin aukio

JAO:n Petäjäveden seppien taontanäy-
töksiä Alvarin aukio klo 16-22

Yleisölle avoin kaupunkiseikkailu 
kännykkäkameran ja Qik-ohjelmiston 
avulla. Kuvaa yhteisövideoita. 
aloitus Musican aulasta 

Vanhojen kirjojen myynti 
yliopiston kirjasto klo 16-20  

Jyväskylän Liitokiekkoilijat: frisbeegolf-
rasti ja infopiste kampuksen urheilukenttä 
klo 16-19

Kokeile melontaa, järj. Meloiloa 
Jyväsjärvi, Alban ranta klo 16-18

Teatterikone: Koiratorpan keisari, koko-
perheen esityksen puffausta Lounaispuis-
ton Grilli 21 klo 16-17

Grafiikan yleisötyöpaja, nonstop - mate-
riaalimaksu 7 e Taidemuseo klo 16-20

Circus Uusi Maailma: Naapuri 
lähtö Yliopistonkatu 6:n porttikongista

Sahaja yoga, ohjattuja 
meditaatiotuokioita nonstop
Oppio-rakennuksen piha klo 16-20

16.30
Yhdistetty soittokunta Alvarin aukio

”Vuoden FormulaX” julkistamistilaisuus 
Musican aula ja ympäristö 

16.45
ISOn Tanhuujat 
yliopiston päärakennus, juhlasali

17.00
Kampusoppaat: Seminariumin esittely-
kierros, lähtö Seminariumin ala-aulasta

Palava sydän - Monteverdin madrigaa-
leja, Lux Auribus -lauluyhtye ja JAMK:n 
vanhan musiikin soitinyhtye 
Villa Rana, Blomstedtin sali

Jyväskylän liitokiekkoilijat: Ultimate-
näytösottelu kampuksen urheilukenttä

Laajavuoren pelimannit 
Keski-Suomen museo, 4. krs

Mami wata, länsiafrikkalaista tanssia ja 
musiikkia Juomatehdas, Studio

DJ:t Robert ja Augie + nuoret 
Juomatehdas, yläpiha klo 17-21

Rasisminvastaisia lyhytelokuvia 
Juomatehdas, auditorio

Poetry Slam -aluekarsinnat Kirjailijatalo

Tango Bolero Sohwi Areena

Taiteilijoiden työnäytöksiä: Aino Kaja-
niemi, Anna-Liisa Hakkarainen, Anna 
Ruth, Piia Myllyselkä, Yrjö Varjanne, Ulla 
Huttunen sekä Sisustuskauppa Selma 
Kehystämö-galleria Patina klo 17-24

Perun Perunat: improa ja musiikkia 
Vakiopaine

Keskustelu: Taidemuseo 2020 
Taidemuseo klo 17-18

KuvanNaiset: Yläkaupungin idoli, perfor-
manssi Seminaarinmäen alueella klo 17-20

17.15
Lauluyhtye Fiori Yliopiston kirjasto

Tättähäärän päiväkirjasta – osallistava 
musiikkiteatteriesitys lapsille ja lapsen-
mielisille Käsityön museo

17.30
Jyväskylän Naislaulajat 
Seminarium, vanha juhlasali

Mielukas, kansanmusiikkia Ylä-Ruth

17.45
Moyo – runoutta ja afrikkalaisia rytmejä 
Juomatehdas, Studio

Secapella – sekakuorosovituksia koko-
naisuudesta ”Kuka on Suomi” 
Yliopiston kirjasto

18.00
Mama Africa, länsiarfikkalaisia rytmejä 
ja tansseja yliopiston päärakennus, juhlasali

Lutakon outo näppy, Tomi Tuomaalan 
esitelmä yliopiston päärakennus, sali C4

Kamarikuoro Cantinovum 
Seminarium, vanha juhlasali

Musiikkia JAO:sta: Hanna-Liina Logrén 
cembalo ja jousitrio,  musiikin amm.
koulutuksen kokoonpano, klassista 
Villa Rana, Blomstedtin sali

Historiallisen miekkailun seura Ryhtilä

Erkki Fredrikson esittelee Fredriksonin 
taidekokoelmaa Puutarhurintalo klo 18-23

Jyväskylän liitokiekkoilijat: Ultimate-
näytösottelu kampuksen urheilukenttä

Kokki katossa, kukko seinässä, jänis 
lattiassa. Esimerkkejä kuvataiteen ja 
arkkitehtuurin vuoropuhelusta Jyväs-
kylän seudun rakennuksissa. FT, Jussi 
Jäppisen ja museonjohtaja Heli-Maija 
Voutilaisen yleisöluento 
Keski-Suomen museo, auditorio

Päijännesinfonia, KSEK:n elokuvaesitys 
Hotelli Alba

Miesten siitinelo - sukupuolivalistusta! 
Esa Valkila esittelee ja lukee otteita 
lääketieteen tohtori E.W. Wretlindin 
kirjasta ”Miesten siitinelo” vuodelta 1895 
Taavettilan riihi

Pelakuu, kansanmusiiikkia 
Etelä-Amerikasta Galleria Becker

Tribute To Horace Silver, jazzia 
Sohwi Areena

Elohiiri, folkmusiikkia Käsityön museo

18.15
Ta Takounia, kreikkalaisia kansantasseja 
ja tanssien opetusta Musica, sali M103

Didgeridoo rauhanviesti - Peace 
between Man and Mother Earth 
yliopiston kirjasto

Jyväskylän kaupungin 
kulttuuripalkinnon jako Kirjailijatalo

Lauluyhtye Fiori Taidemuseo

18.30
Kampusoppaat: Seminariumin esittely-
kierros, lähtö Seminariumin ala-aulasta

Capoeirakoulu Forca Natural 
Juomatehdas, Studio

Laitinen & Kannas 
Lounaispuiston Grilli 21 klo 18.30-20

Trio Tummat Sävelet, slaavilaista ja mus-
talaismusiikkia sekä iskelmää Ylä-Ruth

18.45
Tiina Harju ja kääpiövillakoira Heka, 
koiratanssia Alvarin aukio

Jigotain kickboxing-näytös Ryhtilä

19.00
Konservatorion Nuoriso-orkesteri 
Villa Rana, Blomstedtin sali

Cooma Dance 
yliopiston päärakennus, juhlasali

Kaupunkitilat kuntoon! paneeli, 
kaupunginarkkitehti Ilkka Halinen, 
Jyväskylän elävä kaupunkikeskusta 
ry:n toiminnanjohtaja Mari Pitkänen 
sekä taidekasvatuksen ja taidehistorian 
ainejärjestö Rana ry:n puheenjohtaja, 
toimittaja Kyösti Ylikulju. Puheenjohtaja-
na kansanedustaja, toimittaja Eila Tiainen 
yliopiston päärakennus, sali C4 klo 19-21

Historiallisen miekkailun seura 
Alvarin aukio

Keski-Suomen Filatelistien Seppo Pohjo-
la ja Jouko Järvinen esittelevät Terveisiä 
Jyväskylästä! -postikorttinäyttelyn 
yliopiston päärakennus, aula klo 19-20

Kamarikuoro PiCCante 
Seminarium, vanha juhlasali

Jigotain Aikido-näytös Ryhtilä

Grainville Line Dancers: rivitanssiesitys 
ja tanssinohjausta Musica, sali M103

Impropaatti, improvisaatioteatteria 
yliopiston kirjasto

kansanmusiikkiyhtye Alusvasaran 
levynjulkaisukeikka Kirjailijatalo

Juha Mäkinen lukee neuvostoliittolaisia 
satuja Taavettilan riihi

Miss Kompro esittelee näyttelynsä 
Galleria Becker klo 19-20

Gabron Sohwi Areena

Esa-Veli Riuttamäki, huilu ja Maritta 
Heliö, cembalo, Bachin huilusonaatteja 
Taidemuseo

Rambo Number 9, suomirokkia 
a capellana Käsityön museo

Häämusiikki-ilta: kanttorit soittavat 
häämusiikkia, lauletaan yhdessä häävir-
siä ja –lauluja, pastori Heidi Watia kertoo 
kirkollisesta vihkimisestä Kaupunginkirkko

19.15

Työpajateatteri Taivaltajat, prosessidraa-
maesitys Keski-Suomen museo, 3. krs

Djembe-rumpu -työpaja, ohjaajana 
Johnson Mluge Juomatehdas, Studio

19.30
Disco Oriental, modernia itämaista 
tanssia yliopiston päärakennus, juhlasali

Mukwanin taekwondo-näytös 
Ryhtilä

Elokuvia Jyväskylästä
Keski-Suomen museo, auditorio 

West’n Doh, irlantilaisia tanssimelodioita 
ja balladeja Ylä-Ruth

Capoeira Boa Vontade 
Käsityön museon edusta

19.45
Maahinkainen esittää historiallisia 
tansseja Alvarin aukio

20.00
Jyväskylä Sinfonia 
Seminarium, vanha juhlasali

ATS (Viro), musiikki-ääni-pantomiimi-
esitys Villa Rana, Blomstedtin sali

Ryutokain kendonäytös Ryhtilä

Trio Tummat Sävelet, slaavilaista ja mus-
talaismusiikkia sekä iskelmää Hotelli Alba

Big and Tall – international improvisation 
theatre Juomatehdas, Studio

Jyväskylän Kansalaisopiston lausunnan 
ja puheilmaisun ryhmä: Ihan hyvä päivä 
elää - runoja ja lauluja Kirjailijatalo

Peace between Man and Mother Earth, 
didgeridoomeditaatiota Galleria Becker

Saksofonikvartetti DiibaDaaba 
Lounaispuiston Grilli 21

Ainakaunis Sohwi Areena

Jukka Karjalainen soittaa kantrimusiikin 
klassikoita Vakiopaine

Naiskuoro Vaput kevättunnelmissa 
Taidemuseo

Pelakuu: lauluja Etelä-Amerikasta 
Käsityön museo

20.15
Tanssin Aluekeskuksen Battle: Urban 
movements company vs. Off/Balance
yliopiston päärakennus, aula

Tanhurentut Musica, sali M103

20.30
PirtaNauhaRintsikat: Paineesta poreal-
taaseen, tanhua Musica, sali M103

Elokuvia Jyväskylästä: 
Keski-Suomen museo, auditorio

Työpajateatteri Taivaltajat, prosessidraa-
maesitys Keski-Suomen museo, 3. krs

Lulu ja ystävät, folkia Galleria Becker

Laitinen & Kannas 
Lounaispuiston Grilli 21 klo 20.30-23

Olkinukke poppia, rockia ja folkia 
akustisesti Ylä-Ruth

20.45

Divine Dancers: Spicy Divine Show, 
showtanssia Musica, sali M103

Aivolävistys Ilokivi, alakerta

21.00
Keski-Suomen Filatelistien Seppo Pohjo-
la ja Jouko Järvinen esittelevät Terveisiä 
Jyväskylästä! -postikorttinäyttelyn 
yliopiston päärakennus, aula klo 21-22

Jyväskylän Tanssiopisto, jazztanssia, 
street dancea, balettia ja nykytanssia 
yliopiston päärakennus, juhlasali

Kaupungin Kangas -esittely: 
Hub Jyväskylän työryhmä 
yliopiston päärakennus, Sali C4 klo 21-22

Elixian jumppatuokio Alvarin aukio

Yläkaupungin lavatanssit: tanssiorkesteri 
Virta Vie Ilokivi, yläkerta

Salaiva, jazzrockia Hotelli Alba

Jellonanharja & Papa Chilly,  suomalaista 
reggaeta ja dancehallia Juomatehdas, 
yläpiha (sateella sisällä)

Dakota, 50-60-luvun musiikkia 
Sohwi Areena

Maahinkainen - Keskiaikaisia tansseja 
Käsityön museon edustalla

The Lads, irkkupunkkia akustisesti 
Vakiopaine

21.15
Palokan viihdelaulajat ja Kihveliorkesteri 
Musti Keski-Suomen museo, 4.krs

Kolmastoista kuu, laulelmaa 
Galleria Becker
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MUISTA JUODA 
VÄLILLÄ MYÖS VETTÄ

www.jenergia.fi   sähkö   lämpö   vesi   installaatio

1. Yläkaupungin Yön infopiste 1 klo 16-24
2. Alvarin aukio klo 16-01 yläkaupungin yön infopiste 2 klo 16-24

3. Baari Vakiopaine klo 10-02
4. Galleria Becker ja Taidelainaamo klo 18-22
5. Galleria Hoppa klo 16-24
6. Hotelli Alba klo 16-01
7. Ilokivi klo 19-03
8. Juomatehdas klo 18-23
9. Jyväsjärvi, Alban edusta 
10. Jyväskylän Taidemuseo Holvi klo 11-21
11. Kampuksen urheilukenttä
12. Kankaan portti, muuntamo (kankaankadun päässä) klo 13-15
13. Kaupunginkirjasto/Kansalaisopisto klo 11-16
14. Kaupunginkirkko klo 19-20
15. Keski-Suomen luontomuseo, Vesilinna klo 15-21
16. Keski-Suomen museo klo 11-24

Café Alvar 3. krs. klo 18-23
17. Kehystämö-Galleria Patina (Kauppakatu 3) klo 17-24
18. Kirjailijatalo klo 14.30-24
19. Kumppanuustalo klo 12-17
20. Lounaispuiston Grilli 21 klo 12-05
21. Lutakon kahvila (Messukatu 3) klo 10-13
22. Moirislampi klo 00.01-
23. Monikulttuurikeskus Gloria klo 12-16
24. Musica klo 10-22
25. Mäki-Matin perhepuisto klo 10-15
26. Mäkitupa klo 18-22
27. Puutarhurintalo klo 18-23
28. Ravintola Sohwi klo 12-03
29. Ravintola Ylä-Ruth klo 9-02
30. Ryhtilä klo 18-21.30
31. Seminarium, vanha juhlasali klo 17-22
32. Siltasali klo 14-16
33. Suomen Käsityön museo klo 11-22
34. Taavettilan Riihi klo 18-22
35. Villa Rana, Blomstedt-sali klo 17-21
36. Yliopistonkatu 6 (porttikongi)
37. Yliopiston kirjasto klo 9-20, su klo 10.30-16

Café Libri la klo 10-15
38. Yliopiston päärakennus klo 16-24

Kahvila Aallokko klo 15-23

Päivitetty ohjelma/ programme in English at 
www.ylakaupunginyo.fi

TaPahTuMaPaiKaT
21.30

Capoeira Boa Vontade Alvarin aukio

Studiokuoro Seminarium, Vanha juhlasali

Blackbird Ilokivi, alakerta

Elokuvia Jyväskylästä: 
Keski-Suomen museo, auditorio

Keski-Suomen Kirjalijat –revyy, kirjal-
lista iloittelua Kirjailijatalo

Ajanvirta, rockia Ylä-Ruth

Rambo Number 9, suomirokkia  
a capellana Käsityön museo

22.00

Capoeira Forca Natural, taistelutanssia 
yliopiston päärakennus, juhlasali

Yläkaupungin lavatanssit: 
tanssiorkesteri Virta Vie Ilokivi, yläkerta

Saksofonikvartetti DiibaDaaba 
Alvarin aukio

Ancient Bear Cult, 
varhaiskeskiajan musiikkia Hotelli Alba

Masa Kasa, rap-musiikkia 
Juomatehdas, yläpiha (sateella sisällä)

Neuroosiliitto Sohwi Areena

Tanssiryhmä Flamante, flamencoa 
Vakiopaine

22.15
Kheta Hotem, komutialaista rituaalimu-
siikkia Keski-Suomen museo, 4.krs

22.30

Noora Ilokivi, alakerta

Elokuvia Jyväskylästä: 
Keski-Suomen museo, auditorio

Turja, rockia Ylä-Ruth

Naiskuoro Harput, ei ihan perinteistä 
naiskuoromusiikkia Sohwi

Broken Damaru, pop-rockia Vakiopaine

23.00
Seitsemän hunnun tanssi, itämaista 
tanssia yliopiston päärakennus, juhlasali

Cylmiö warm-up, CY- & Ilmiö-DJ:t 
Ilokiven yläkerta

Irja Rane: perinteinen satuyö Kirjailijatalo

23.30

Jesufåglar Ilokivi, alakerta

The Brewshakes, rock-covereita Ylä-Ruth

Itämaa Sohwi

00.00
New generation DJ´s & MC Ray Jay on 
stage Ilokivi, yläkerta klo 00-02.30

00.01

Teatterikone: Ylimääräistä menoa? 
Moirislampi

00.30

Midi Chips Ilokivi, alakerta

Siskot Sohwi

01.30

Chainerection Ilokivi, alakerta

Olkinukke, rockia ja folkia akustisesti 
Sohwi

su 22.5. klo 10.00
Cylmiö Breakfast, yllätyslivejä ja aamu-
palaa + CY- ja Ilmiö-DJ:t Lutakon kahvila, 
Messukatu 3

su 22.5. klo 10.30

Go-lautapeliturnaus 
yliopiston kirjasto klo 10.30-16
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Tanssiteatteri Kramppi yllättää: 
Kierto liikkeessä-esitykset ja 
Sirkusyöt-esitykset 
Seminaarinmäen alueella la 21.5.

Yläkaupungin Yö -ohjelmalehti
Toimitus: Pirta Laaksonen, Markus Latvala, 
Heli Hietanen, Tuuli Koskela, Maria Oksanen, 
Sanna Husu, Taru Kannel
Graafinen suunnittelu, taitto: 
Tuomo Povelainen / tuomonpaja.com
Painos: 10 000 kpl
Paino: I-print Oy, Seinäjoki

Yläkaupungin Yö RY
Kauppakatu 2 D, 40100 Jyväskylä
toimisto@ylakaupunginyo.fi
www.ylakaupunginyo.fi
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I
lokiven alakerta on käsite, joka 
symboloi asiaan vihkiytyneil-
le rock-pop- ja rytmimusiikin 

monipuolista tarjontaa sekä opis-
kelijaystävällisiä bileitä laidasta lai-
taan. Tänäkin vuonna paras tapa 
katsastaa Yön rosoisampi, rokimpi 

ja indiempi tarjonta on uskaltautua 
Ilokiveen. 

Ensimmäisenä lavalle astelee klo 
20.45 ihmisen käyttäytymistä ruo-
tiva dystooppinen hardcorepun-
kyhtye Aivolävistys, joka on vuo-
desta 1998 kestäneen uransa aikana 

julkaissut neljä albumia. Punkin 
jälkeen on hyvä nauttia melodisem-
masta folk-vaikutteisesta popmu-
siikista euroviisukarsinnoistakin 
tutun Blackbirdin johdolla. Yhtey-
een sanoitukset ovat paikoin ilkiku-
rista ja yksinkertaista höpöpurkkaa, 

SuunnaTKaa ilOKiVEEn, 
SEnKin hiPSTERiT!
Houkuttimena on progea, punkkia ja poppia

K
ello 19.00 Sohwin ulko-
lavan eli Areenan val-
taa grooven ja funkin 

maustamaa rockia esittävä Gab-
ron. Vuonna 2010 perustettu 
jyväskyläläisyhtye ammentaa 
soundimaailmaansa 70-luvun 
rytmeistä aina 90-luvun rockiin. 
Iltaa jatkaa klo 20.00 alkaen oma-
leimaista poprockia soittava Aina-
kaunis. Aiemminkin Yläkaupungin 
Yössä esiintyneeltä bändiltä löytyy 
keikkavarmuutta ja kokemusta 
niin nuorisotaloilta rokkiklubeille 
kuin armeijan tilaisuuksista festi-
vaaleille.

Kello 21.00 siirrytään 50- ja 
60-luvun tunnelmiin, kun Dakota 
nousee Areenalle. Yhtyeen musii-

Y
lä-Ruthin pop-rock -ohjel-
massa on monipuolinen kat-
taus trioja. Ajanvirta pyrkii 

soittamaan progea, mutta rahan-
puutteessa sovittaa biisit parem-
minkin radiosoittoon sopivaksi. 
Turjan toiminta-ajatus sen sijaan ei 
ole kovin kaupallinen vaan tähtää 
soittajien primitiivisten tarpeiden 
tyydyttämiseen, luvassa on  kir-
vesmiehen käsin veistettyä kitara-
musiikkia ja voimakkaita tulkinto-
ja. The Brewshakes on cover-trio, 
jonka ohjelmiston pääpaino on 
70-luvun rockissa käsittäen laajan 
skaalan materiaalia AC/DC:n suo-
raviivaisesta rypistyksestä Led Zep-

pelinin eeppisen tunnelmoinnin 
kautta Neil Youngin tarinalliseen 
country-rockiin.

V
akiopaineessa kuullaan karis-
maattisia ja tunnelmoivia ko-
koonpanoja. Illan avaa truba-

duuri Jukka Karjalainen, herkkillä 
balladeilla ja rautaisilla kantrimu-
siikin klassikoilla. Seuraavaksi lau-
teille saadaan energinen The Lads, 
joka yhdistelee akustiseen musiik-
kiinsa elementtejä irlantilaisesta 
punkista. Viimeisenä esiintyy Laura 
Julkun luotsaama englanninkielistä 
poprockia etnisin höystein soittava 
Broken Damaru.

irkkupunkkia, countryklassikoita ja rockcovereita

mutta tavoittelevat syvempiäkin 
tunnelmia. 

Seuraavana esiintyvä Noora on 
pitkän linjan jyväskyläläismuusik-
ko. Nooran voimakkaan leikkisää 
lauluääntä korostavat bändin ot-
tamat vaikutteet niin grungesta, 
listapopista kuin funkistakin. Kello 
23.30 siirrytään taas syvemmille ve-
sille maagisesti soljuvan taiderockin 
pariin Jyväskylään rantautuneen Je-
sufåglarin esittämänä.  Kyseessä on 
kuusihenkinen progekollektiivi ja 
omantienkulkija, joka on julkais-
sut yhden levyn. Soundimaailmaa 
rikastuttavat sähköviulu, urut ja 
huilu sekä kaikuinen ja säröinen 
yleismeininki. 

hui! postmodernia! 
Ensimmäistä albumiaan suunnitte-
leva Midi Chips puolestaan lupaa 
tarjoilla perussuomalaiset karkotta-
vaa, Karibian auringon maustamaa 
postmodernia ska-soppaa musta-
laismollin raastavalla tuskalla höys-
tettynä klo 00.30. Huomioitavaa on, 
että Midi Chipsin mielestä riivatut 
tanssiliikkeet sekä epävireiset man-
doliinit ja trumpetit nostavat tun-
nelman kattoon.    

Illan kruunaa vuonna 2009 pe-
rustettu äänekoskelaislähtöinen ja 
nyttemmin ympäri Suomea levit-
täytynyt porukka köyhiä hylkiöitä, 
joka oikeutetusti tituleeraa itseään 
skandinaavirockin tulevaisuudeksi. 
Pitemmittä selityksittä Chainerec-
tion tarjoilee ultimate rock’n’roll 
shownsa klo 01.30. 

Tyyli on vapaa
Sohwin musiikkitarjonta ulottuu funkgroovesta 
punkkiin ja kuorolaulusta rockabillyyn

killinen linja koostuu svengaavas-
ta ja rokkaavasta juurimusiikista 
rockabilly-, country- sekä 50–60 

New Generation Sound/New Beat 
Roots & Culture Music: DJ Selecta 
Allen; DJ Don V, MC Ray Jay + guests 
yliopiston päärakennus takapiha klo 
14-24

DJ:t Robert ja Augie + nuoret  
Juomatehdas yläpiha klo 17-21

Tribute To Horace Silver, jazzia 
Sohwi Areena klo 18.00

Gabron, grooven ja funkin maustamaa 
rockia Sohwi Areena klo 19.00

Rambo Number 9 suomirokkia 
70-luvulta tähän päivään a capellana 
Käsityön museo klo 19.00 ja 21.30

Ainakaunis omaleimaista poprockia 
Sohwi Areena klo 20.00

Jukka Karjalainen soittaa kantrimu-
siikin klassikoita Vakiopaine klo 20.00

Olkinukke poppia, rockia ja folkia 
akustisesti Ylä-Ruth klo 20.30 
Sohwi klo 01.30

Aivolävistys, HC-punkkia 
Ilokiven alakerta klo 20.45

Salaiva, jazzrockia Hotelli Alba 21.00

Jellonanharja & Papa Chilly, 
suomalaista reggaeta ja dancehallia 
Juomatehdas yläpiha (sateella sisällä) 
klo 21.00

Dakota, 50-60 -luvun musiikkia 
Sohwi Areena klo 21.00

The Lads, irkkupunkkia akustisesti 
Vakiopaine klo 21.00

Blackbird, folkvaikutteista poppia 
Ilokivi alakerta klo 21.30

Ajanvirta rockia Ylä-Ruth klo 21.30

Masa Kasa, rap-musiikkia Juomateh-
das yläpiha (sateella sisällä) klo 22.00

Neuroosiliitto, leppoisaa punkkia 
Sohwi Areena klo klo 22.00

Noora, rockia Ilokiven alakerta klo 22.30

Turja, rockia Ylä-Ruth klo 22.30

Broken Damaru, pop-rockia Vakiopaine 
klo 22.30

Cylmiö warm-up CY- & Ilmiö-DJ:t 
Ilokiven yläkerta klo 23.00

Jesufåglar, progerockia 
Ilokiven alakerta klo 23.30

The Brewshakes, rock-covereita 
Ylä-Ruth klo 23.30

Itämaa, suomenkielisistä rockia
Sohwi klo 23.30

Midi Chips, ska-rockia 
Ilokiven alakerta klo 00.30

Siskot, vaihtoehtorockia 
Sohwi klo 00.30

Chainerection, rock´n rollia 
Ilokiven alakerta klo 01.30

Cylmiö Breakfast yllätyslivejä ja aa-
mupalaa + CY- ja Ilmiö-DJ:t Lutakon 
kahvila Messukatu 3 su 22.5. klo 10.00

New generation DJ´s & MC Ray Jay on 
stage Ilokivi, yläkerta klo 00-02.30

Rock / hiphop / jazz

-luvun pop-maustein. Ohjelmis-
toon kuuluu musiikkia mm. Cliff 
Richardilta, Elvikseltä, Wanda Jack-

Jesufåglar

Ainakaunis

Broken Damarun pop-rock on sielukasta ja juurevaa.

Kauppakatu 19, 40100 Jyväskylä

muista myös uusi liike
osoitteessa sorastajantie 1!

K
uv

a:
 M

ax
 K

or
eh

nk
e 

Kuva: Arto Tapio

K
uv

a:
 H

ei
kk

i K
yn

si
jä

rv
i

sonilta, Helen Shapirolta, Nancy Si-
natralta ja monilta muilta. Viimei-
senä Areenassa kuullaan leppoisaa 
punkkia Neuroosiliitolta.

Klo 22.30 ohjelma jatkuu Ra-
vintola Sohwin sisälavalla, jossa 

festivaaliyleisöä riemastuttaa 
Naiskuoro Harput ei 
ihan perinteisellä kuo-

romusiikillaan. Kello 
23.30 kuullaan suomen-

kielistä, luonnonmukaista 
rockia Itämaan esittämänä. 

Jyväskyläläinen Itämaa aloitti 
yhteissoitantansa vuonna 2006 
Mikko Anttosen, Arto Hämäläi-
sen ja Esa Linnan kokoonpanol-
la, ja vuonna 2010 mukaan lähti 
rumpali Seppo Pohjolainen. Ke-
sällä Itämaa suuntaa täyspitkän 
albumin nauhoituksiin ja Soh-
willa kuullaankin tulevan levyn 
kappaleita. Puolenyön jälkeen 

Sohwin lavalle astuvat vielä Siskot 
ja Olkinukke.
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J
yväskyläläinen Fiori on seit-
semän naisen lauluyhtye, joka 
perustettiin vuonna 1993. 

Alusta asti se on tehnyt kunnianhi-
moisia ja omaleimaisia ohjelmako-
konaisuuksia. Fiori kulkeekin omia 
polkujaan etsien - ja löytäen - uutta, 
erilaista ja jännittävää musiikkia 
naisäänille. Fioria voi kuulla illan 
aikana yliopiston kirjaston aulassa 
sekä Jyväskylän Taidemuseon Hol-
vissa.

Fiorin jälkeen yliopiston kirjas-
tolla jatkaa lauluyhtye Secapella. 
Kansalaisopiston opintopiirinä toi-
miva Secapella laulaa sekakuorolle 
sovitettuja lauluja säestyksettä ja 
esittää otteita tulevasta kokonaisuu-
desta ”Kuka on Suomi”.

Viime vuonna 100-vuotista tai-
valtaan juhlinut Naiskuoro Vaput 
esiintyy Taidemuseolla klo 20.00. 
Kuoro on perinteisesti esittänyt jy-
väskyläläisten ja keskisuomalaisten 
säveltäjien, sanoittajien ja sovittaji-

en töitä, ja tuout muutenkin jyväs-
kyläläisyyttään esille. Yläkaupungin 
Yössä Vapuilta kuullaan kansan-
lauluja ja musiikkia heidän huhti-
kuiselta Italian matkaltaan. Kuoroa 
johtaa musiikkipedagogi Ulla Kota-
mäki.

Illan viimeinen kuorolauluesi-
tys kuullaan Sohwilla Naiskuoro 
Harpuilta, joka on yhdeksän äiti-
ihmisen kokoonpano. Vastauksena 
yhteismusisoinnin puutostilaan pe-
rustettu ja ompeluseuraperiaatteel-
la toimiva Harput tekee nykyään 
ohjelmistonsa itse alusta lähtien. 
Harppujen mukaan monet arjen 
väistämättömyydet ovat muuttuneet 
siedettävämmiksi, kun ne ovat saa-
neet laulullisen muodon. Harppuja 
ei pidä verrata perinteiseen nais-
kuorotoimintaan. Laululla on pää-
paino, mutta esiintymistä mauste-
taan aihepiiriin sopivilla, toisinaan 
myös sopimattomilla vaikutteilla.

Äidit äänessä

Seminaarinmäki soi
Yliopiston vanhassa juhlasalissa ja Villa Ranassa herkutellaan hyvällä musiikilla

J
yväskylästä puuttuu edelleen 
konserttisali mutta onneksi 
meillä on sentään yliopiston 

vanha juhlasali Seminarinmäellä. 
Täällä kelpaa kuunnella vaikkapa 
hyvää klassista ja kuoromusiikkia, 
ja tätä herkkua onkin Yössä tarjolla 
koko illan ajan.

Jyväskylä Sinfonia saapuu juh-
lasaliin kapelimestarinsa Nik-
ke Isomöttösen johdolla esittä-
mään kaksi teosta: Jacques Ibertin 
Concertino da cameran ja Pjotr 
Tšaikovskin Serenadin jousiorkes-
terille op. 48.

Concertino da camera on sävel-
letty alttosaksofonille ja orkesterille. 
Teos lukeutuu saksofonille sävellet-
tyjen merkkiteoksien joukkoon ja 
kuullaan nyt ensimmäisen kerran 
Jyväskylässä. Ibertin musiikkia pi-
detään yleensä melko kevyenä, jopa 
vitsikkäänä, melodiat ovat houkut-
televia ja värikkäitä. Concertino da 
cameran hän sävelsi vuonna 1935. 
Vanhan juhlasalin konsertissa alt-
tosaksofonistina kuullaan Daniel 
Gordonia (USA).

Illan toisena teoksena on Pjotr 
Tšaikovskin suosittu, viehkeä ja me-
lodinen Serenadi, joka Elegia-osan 
tummista väreistä huolimatta on 
säveltäjänsä iloisimpia teoksia.

Kello 20.00 konsertoivan Jyväs-
kylä Sinfonian lisäksi Vanhassa 

juhlasalissa voi kuulla monia Jyväs-
kylän parhaita kuoroja; Jyväskylän 
Naislaulajia, Kamarikuoro Canti-
novumia, Studiokuoroa ja Kamari-
kuoro PiCCantea.

palava sydän
Seminariumin naapurissa Villa 
Ranassa päästään klo 17.00 alkaen 
nauttimaan herkästä 1600-luvun 

laulumusiikista, kun Lux Auribus 
-lauluyhtye ja JAMK:n vanhan mu-
siikin soitinyhtye aloittavat Palava 
sydän -konserttinsa. Sen ohjelmisto 
koostuu italialaisen Claudio Mon-
teverdin sävellyksistä varhaisba-
rokin rakkausrunoihin. Musiikin 
johtamisesta vastaa Kimmo Tuuri 
ja konsertti on hänen opinnäyte-
työnsä tältä keväältä. 

Palava sydän -konsertin jälkeen 
Villa Ranan ilta jatkuu otsikolla 
”Musiikkia JAO:sta” ja esiintymis-
lavalle nousevat Kalle Kankaan 
johtama Konservatorion nuoriso-
orkesteri sekä muita opiskelijoiden 
klassisen musiikin kokoonpanoja. 

L
aadukasta puhallinmusiikkia saadaan 
kuulla illan aikana kahden hyvin erilai-
sen kokoonpanon soittamana. Alvarin 

aukiolla esiintyvä Yhdistetty soittokunta on 
koonnut voimansa Pelastusarmeijan, Hellun-
taiseurakunnan ja Vapaaseurakunnan  piiristä 
ja voimaa riittääkin, sillä soittokunta on noin 
40-henkinen.  Kokoonpano vastaa pehmyt-
sointista englantilaista brass bandia ja musiikki 
koostuu niin modernista kuin perinteisem-
mästäkin Pelastusarmeijan musiikista. Kapel-
limestarina toimii Pelastusarmeijan Suomen 
ja Viron territorioiden johtaja, komentaja Dick 
Krommenhoek, jolla on takanaan kolmikym-

menvuotinen ura sekä johtotehtävissä Pelas-
tusarmeijassa että kapellimestarina. Hänen 
sävellyksensä tunnetaan laajasti koko Pelastus-
armeijan piirissä.

Auringon kääntyessä laskuun kuullaan sakso-
fonikvartetti DiibaDaabalta kaksi esitystä, ensin 
Grilli 21:n  terassilla ja sitten Alvarin aukiolla. 
Yhtyeen muodostavat neljä jyväskyläläistä ko-
kenutta orkesteri- ja yhtyesoittajaa Tiiu 
Tuominen, Vappu Laitaharju, Vil-
le Huovinen ja Hanna Hirvonen. 
Yläkaupungin Yön iltaa he värittä-
vät reippaan rock- ja iskelmämu-
siikin sävelin.  

Kuuden tuuban soittokunta

Yössä on tilaa omaleimaisille lauluryhmille

Lapsikuoro Nollakakkoset Mäki-Matin 
perhepuiston lastentapahtuma klo 
10.45

Lapsikuoro Kolmekuutoset Mäki-
Matin perhepuiston lastentapahtuma 
klo 12.00

Palava sydän - Monteverdin madri-
gaaleja, 1600-luvun laulumusiikkia, 
Lux Auribus -lauluyhtye ja JAMK:n 
vanhan musiikin soitinyhtye Villa Rana, 
Blomstedtin sali klo 17.00

Lauluyhtye Fiori, jännittävää 
musiikkia naisäänille Yliopiston kirjasto 
klo 17.15 ja Taidemuseo klo 18.15

Jyväskylän Naislaulajat Seminarium, 
vanha juhlasali klo 17.30

Secapella – sekakuorosovituksia 
kokonaisuudesta ”Kuka on Suomi” 
Yliopiston kirjasto klo 17.45

Kamarikuoro Cantinovum Seminarium, 
vanha juhlasali klo 18.00 

Musiikkia JAO:sta: Hanna-Liina 
Logrén cembalo ja jousitrio, musiikin 
amm.koulutuksen kokoonpano, 
klassista Villa Rana, Blomstedtin sali 
klo 18.00

Konservatorion Nuoriso-orkesteri 
Villa Rana, Blomstedtin sali klo 19.00

Kamarikuoro PiCCante Seminarium, 
vanha juhlasali klo 19.00

Esa-Veli Riuttamäki, huilu ja Maritta 
Heliö, cembalo, Bachin huilusonaatte-
ja Taidemuseo klo 19.00

Jyväskylä Sinfonia Seminarium, vanha 
juhlasali klo 20.00

Naiskuoro Vaput kevättunnelmissa 
Taidemuseo klo 20.00

Studiokuoro 
Seminarium, Vanha juhlasali klo 21.30

klassinen / kuoRot

Daniel Gordon ja Nikke Isomöttönen
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Naiskuoro Harpuilla on oma asenne
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Jazzia Yössä

Yläkaupungin 
lavatanssit
I

lokiven yläkerrassa tanssitaan 
jälleen lauantai-illan lavatans-
seja. Klo 21 ja 22.00 kuullaan 

Olavi Virran tanssimusiikkia Virta 
Vie –yhtyeeltä. Sinun silmiesi täh-
den… -nimeä kantava tanssisetti 
pitää sisällään monia ikivihreitä, 
kuten Keinu kanssani, Hopeinen 
kuu, Kun ilta ehtii, Valssi menneiltä 
ajoilta sekä monia muita. Kokoon-
panossa soittavat Hannu Manninen 
(kitara ja mandoliini), Hannu Täh-
telä (basso), Matti Ekman (haitari) 

T
ribute to Horace Silver -yhtye on koottu keväällä 2011 
soittamaan amerikkalaisen jazz-legendan Horace Silverin 
(1928-) musiikkia. Silver on ottanut vaikutteita gospelis-

ta sekä afrikkalaisesta ja latinalaisamerikkalaisesta musiikista. 
Useista Horace Silverin kappaleista on tullut niin kutsuttuja 
jazzstandardeja, joita soitetaan edelleen ahkerasti. Bändissä 
esiintyvät Matti Renko (trumpetti ja flyygelitorvi), Markus La-
junen (saksofoni ja huilu), Joni Saukkoriipi (piano), Petri Jaa-
konaho (basso) sekä Oskari Niemi (rummut). Jazzin ystävät 
löytävät Tribute to Horace Silverin Sohwin terassilta klo 18.00. 
Musiikkigenren fanien kannattaa jatkaa tämän keikan jälkeen 
Albaan, jossa jazzrock-kokoonpano Salaiva musisoi klo 21.00.

Kansan ääni
Etnosta ja folkista ammentavia 
yhtyeitä on tarjolla yllin kyllin

K
irjailijatalolla kuullaan Se-
pän Soitossa kansanmusiik-
kiyhtyeiden suomen mes-

taruuden voittaneen Alusvasaran 
levynjulkaisukeikka. Alusvasaran 
monipuolinen, perinteitä kunni-
oittava ohjelmisto koostuu lähin-
nä suomalaisesta ja ruotsalaisesta 
kansanmusiikista mutta mukana on 
myös omia sävellyksiä.

Suomen Käsityön museolla laval-
le nousee Elohiiri-yhtye, joka soit-
taa koko perheelle sopivaa akustis-
ta folkmusiikkia. Kappaleet ovat 
pääasiassa kitaristi, huuliharpisti, 
laulaja Bob Boulterin sävellyksiä ja 
sanoituksia. Samassa paikassa kuul-
laan myös Pelakuuta, jonka laulut 
on koottu pääosin Nueva Canción 
-laululiikkeen helmistä 70-luvulta. 
Aiheet käsittelevät rauhaa, rakkaut-
ta ja sosiaalista oikeudenmukai-
suutta. Pelakuun esikuvana on Ar-
gentiinalainen Mercedes Sosa.

Pelakuu esiintyy illan aikana 
myös Galleria Beckerissä, jossa 
on kuultavissa myös Kolmastoista 
kuu -yhtye. Enimmäkseen Ilkka 
Niemen sävellyksistä koostuva oh-
jelmisto yltää tangosta tarantellaan 
ja laulelmasta lattariin, irkkuperin-
teitä unohtamatta. Musiikissa voi 

Laajavuoren Pelimannit - kansanmu-
siikkia Ylä-Ruth klo 15.30 ja Keski-
Suomen museo, 4. krs klo 17.00

Yhdistetty soittokunta, puhallinmu-
siikkia. Johtaa Dick Krommenhoek 
Alvarin aukio klo 16.30

Lauluyhtye Fiori – erilaista ja 
jännittävää musiikkia naisäänille 
Yliopiston kirjasto klo 17.15 ja 
Taidemuseo klo 18.15

Mielukas, kansanmusiikkia 
Ylä-Ruth 17.30

Moyo – runoutta ja afrikkalaisia 
rytmejä Juomatehdas, Studio klo 17.45

Pelakuu, kansanmusiiikkia Etelä-
Amerikasta Galleria Becker klo 18.00 ja 
Käsityön museo klo 20.00

Elohiiri, folkmusiikkia 
Käsityön museo klo 18.00

Laitinen & Kannas, jazzia, bluesia ja 
rillumareitä Lounaispuiston Grilli 21 klo 
18.30-20 ja klo 20.30-23

Trio Tummat Sävelet, slaavilaista ja 
mustalaismusiikkia sekä iskelmää 
Ylä-Ruth klo 18.30 ja Hotelli Alba klo 
20.00

kansanmusiikkiyhtye Alusvasaran 
levynjulkaisukeikka 
Kirjailijatalo klo 19.00

Häämusiikki-ilta: kanttorit soittavat 
häämusiikkia, lauletaan yhdessä 
häävirsiä ja –lauluja, pastori Heidi 
Watia kertoo kirkollisesta vihkimisestä 
Kaupunginkirkko klo 19.00

West’n Doh, irlantilaisia tanssimelo-
dioita ja balladeja kevyinä pubinnurk-
kaversioina Ylä-Ruth klo 19.30

Saksofonikvartetti DiibaDaaba 
Lounaispuiston Grilli 21 klo 20.00

Jukka Karjalainen soittaa kantrimu-
siikin klassikoita Vakiopaine klo 20.00

Lulu ja ystävät, folkia Galleria Becker 
klo 20.30

Yläkaupungin lavatanssit: 
tanssiorkesteri Virta Vie esittää 
Olavi Virran ikivihreitä 
Ilokivi, yläkerta klo 21.00 ja klo 22.00

Dakota, 50-60-luvun musiikkia 
Sohwi Areena klo 21.00

Kolmastoista kuu, laulelmaa 
Galleria Becker klo 21.15

Palokan viihdelaulajat ja 
Kihveliorkesteri Musti 
Keski-Suomen museo, 4.krs klo 21.15

Kheta Hotem, 
komutialaista rituaalimusiikkia 
Keski-Suomen museo, 4.krs klo 22.15

Naiskuoro Harput, ei ihan perinteistä 
naiskuoromusiikkia Sohwi klo 22.30

folk / etno / Viihde

saRi ilmola, kulttuuRituottaja-läänintaiteilija
Minua kiinnostavat erityisesti yliopiston päärakennuksen tapahtu-
mat, todennäköisesti piipahdan useammassa tilaisuudessa. Aion 
käydä kuuntelemassa Kaupunkitilat kuntoon! -keskustelua. Minua 
kiinnostaa erityisesti se, miten taide voisi tehdä kaupunkitiloista 
asukkaille mielekkäämpiä. Lisäksi minua kiinnostavat Teatteriko-
neen ohjelmisto, Keski-Suomen Tanssin Keskuksen street dance/
nykytanssi battle sekä musiikkiesitykset.

kalle seppänen, lukiolainen
Menen varmaan katsomaan Mäki-Matin perhepuiston lapsi-
kuorojen esitykset. Yliopiston päärakennuksen Mama African, 
Cooma Dancen sekä Jyväskylän Tanssiopiston esitykset kiin-
nostavat, koska näissä on tuttuja tanssimassa. Saatan myös 
kokeilla melontaa Jyväsjärvellä ja piipahtaa Kumppanuustalon 
kirppiksellä. Juomatehtaan monikulttuurinen Maailmaan mah-
tuu! -tapahtuma kuulosti myös käymisen arvoiselta.Y
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Alusvasara heittää levynjulkkarikeikan Kirjailijatalolla

Salaivan ironista jazzrockia kuullaan Hotelli Albassa

elli ojaluoto, kulttuuRijohtaja
Aion käydä museoissa, sekä kuuntelemassa ja katselemassa 
kuorojen konsertteja, tanssiesityksiä ja vuoden 2011 kult-
tuuripalkinnonjaon Kirjailijatalolla. Jos sää sallii, ohjelman voi 
aloittaa lastenohjelmalla Mäki-Matin perhepuistossa. Lisäksi 
kampuksella voi pysähtyä illan aikana aina kun jotain kiinnos-
tavaa osuu kohdalle.

maRkku Ropponen, kiRjailija  
Minua kiinnostaa Keski-Suomen museossa näytettävät Jyväskylä 
-aiheiset dokumenttifilmit, niiden avulla sopii palata menneen 
maailman tunnelmiin, lapsuuteen ja muistella kansakoulun ham-
mashoitolan hihnaporaa, kahjoja opettajia sekä Urho Kekkosta 
ajamassa limusiinin kyydissä Puistokatua pohjoiseen. Paluu tähän 
päivään onnistunee Sohwilla Naiskuoro Harppujen laulun parissa.

la 21.5. cYlmiö waRm-up
cY & ilmiö dj:t soittavat musiikkia, 
josta valmistuu erinomainen hedelmä-
salaatti. ilokiven yläkerta klo 23-24

su 22.5. cYlmiö BReakfast
Yllätys livejä ja pientä aamupalaa + cY & ilmiö dj:t.
lutakon kahvila (messukatu 3) klo 10-15

siis kuulla tuulahduksia eri maiden 
musiikkityyleistä suomalaisittain 
suodatettuna.

musiikkimatka irlannista 
komutiaan
Ravintola Ylä-Ruthin iltapäivässä 
esiintyy Laajavuoren Pelimannit, 
jonka ohjelmisto koostuu kansan-
musiikin lisäksi vanhasta tanssi-
musiikista ja omista sävellyksistä. 
Pelimanneja kuullaan illansuussa 
myös Keski-Suomen museolla. Ylä-
Ruthilla soittaa niin ikään West’n 
Doh -yhtye, joka ammentaa inspi-
raationsa irlantilaisista tanssime-
lodioista ja balladeista, joista trio 
sovittaa kevyitä pubinnurkkaversi-
oita. Bändin jäsenet löysivät toisen-
sa afroyhtye Wolandoossa, jonka 
”tytäryhtyeenä” West’n Doh jatkaa 
arkikäyttöön tarkoitetun etnomu-
siikin kierrättämistä.

Keski-Suomen Museolla musisoi 
kymmenvuotista taivaltaan juhliva 
Kheta Hotem. Komutialaiseen ri-
tuaalimusiikkiin erikoistunut yhtye 
on vuosien varrella omaksunut soit-
toonsa niin improvisaatioon perus-
tuvaa jazz-ilmaisua ja siperialaista 
kurkkulaulua kuin sävyjä bluesista 
ja funkista.

ja Petri Honkonen (rummut). Lau-
lusolistina on Kai Seppänen.

Palokan viihdelaulajat ja skiffle-
orkesteri Musti esiintyvät klo 21.15 
Keski-Suomen museolla. Vuonna 
1999 perustettu Palokan viihdelau-
lajat laulaa viihteellistä musiikkia 
laidasta laitaan ja kuoron levy ”Tiet” 
ilmestyy toukokuussa 2011. Ryhmä 
toimii Jyväskylän Kansalaisopiston 
alaisuudessa.
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Kuvat: Sanna Husu, Ari Ojalahti, Sirja Moberg



Laadukasta, monipuolista 
musiikkia koko perheelle
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M
äki-Matin perhepuiston 
lisäksi kokoperheen oh-
jelmaa on päivän aikana 

tarjolla myös muualla. Klo 14.00 
ja 15.30 Siltasalissa koetaan 
musiikin, tanssin ja draaman 
taikaa.  ’Upoksissa’ on Jyväs-
kylän ammattikorkeakoulun 
varhaisiän musiikkikasvatuk-
sen erikoistumisopiskelijoi-
den poikkitaiteellinen esitys, 
joka on suunnattu erityisesti 
lapsiperheille. Esitys kestää 

noin 30 minuuttia.
Lounaispuiston Grilli 21:llä 

tarjotaan klo 16–17 etukä-
teismaistiaisia Teatterikoneen 

tuottamasta kesällä 2011 ensi-
iltansa saavasta kokoperheen 
näytelmästä ’Koiratorpan 

keisari’. Koiratorpan keisa-
ri kertoo vanhan miehen 

M
äki-Matin perhepuiston lastentapah-
tuma tarjoaa monenlaista musiikki-, 
ja tanssiohjelmaa sekä muuta toi-

mintaa klo 10-15. Seikkailupuisto Peukku-
lan Noita Nokkonen ja Merirosvo Arpinaa-
ma viihdyttävät koko päivän. Mukana myös 
Peukkiksen pikkusisko Pinni. Peukkulan väki 
pitää kaksi kertaa päivän aikana Jepulis! – las-
tenmusiikkikonsertin.

Tanssista vastaa ISOn Tanhuujien kolme 
tanssiryhmää. Ensimmäisenä esiintyy Mini-
Koko, jossa on kaksitoista 3-5 -vuotiasta lasta. 
Jälkimmäisistä esityksistä vastaavat 5-8-vuo-
tiaiden Pisarat sekä 8-11-vuotiaiden tyttöjen 
Pauha-ryhmä. Iltapäivällä tanssirytmejä tar-
joilee Keski-Suomen Afrikka-yhdistys, jonka 
energinen rummunsoitto saa kenet tahansa 
mukaansa.

Mäki-Matin perhepuiston musiikkitarjon-
nasta vastaavat lapsikuorot NollaKakkoset ja 
KolmeKuutoset. NollaKakkoset koostuu noin 
kuudestakymmenestä 4-8-vuotiasta lapsesta, 
KolmeKuutoset puolestaan nimensä mukai-
sesti noin kolmestakymmenestä 3.-6.-luokki-
en oppilaista. Kuorojen ohjelmistoon kuuluu 
mm. koti- ja ulkomaalaisia lastenlauluja ja 
kansanlauluja.  Musiikkiohjelmaa täydentää 

käsikello-orkesteri Polttiksen Pulut. Ryhmä 
toimii Jyväskylän seurakunnan alaisuudessa 
ja sen soittajat ovat innokkkaita 9-11-vuoti-
aita tyttöjä. 

kielikylpyjä ja kaverikoiria
Lapsille on tänä vuonna luvassa oikea kieli-
kylpy, kun Jyväskylän yliopiston Kielikampus 
saapuu leikittämään ja liikuttamaan perheen 
pienimpiä kuudella eri kielellä. Paikalla on 
myös kielentutkijoita, joilta voi kysellä lapsen 
kielen kehityksestä. Jokaiselle kielelle on va-
rattu aikaa n. 20 minuuttia.

Jyvässeudun 4H-yhdistys kantaa kortensa 
kekoon järjestämällä paikalle vauhdikkaan 
liikunta- ja seikkailuradan. Puistossa pistäy-
tyy myös yhdistyksen maskotti Topi-Nalle. 
Koko perhettä saapuu viihdyttämään Jyväs-
kylän Kaverikoirien koirakkoja. Ulkona voi 
rakentaa hiekasta unelmiensa Jyväskylää ja 
sisätiloissa voi seurata lastenmusiikkiorkeste-
ri Loiskiksen Musamaatio -kilpailun animaa-
tioita. Perhepuiston kupeesta löytyy myös 
kirpputori ja Unicefin myyntipöytä.

leikki ja laulu on lasten hommaa
Mäki-Matin perhepuisto on täynnä ohjelmaa koko perheelle

Tättähäärä ja 
Koiratorpan keisari

Osta sinäkin voimistavaa,
virkistävää

KASVISKEITTOA
sillä jaksat läpi Yön

2€/ANNOS
Yläkaupungin Yö ry:n 

soppatykistä
Mäki-Matin perhepuistosta

klo 11-15
Alvarin aukiolta

klo 17 alk.
Syö soppaa, 

tue tapahtumaa!

Keski-Suomen

21.-22.5. Jyväskylän satamassa

Kalamarkkinat

Lauantaina ja sunnuntaina

Kalankäsittely- ja kalaruoan valmistusnäytök-
siä.

KATISKAPYYNNIN
18. MM-KISAT JYVÄSJÄRVELLÄ

Kilpailu käynnistyy lauantaina klo 15.00-18.00
Nosto ja punnitus sunnuntaina klo 12.00-14.00
Palkintojen jako sunnuntaina klo 15.00

www.kskalatalouskeskus.fi

Kalatuotteita ja -ruokia, 
ohjelmaa

ISOn Tanhuujien Mini-Koko-ryhmä 
tanssii ja tanssittaa Mäki-Matin 
perhepuiston lastentapahtuma klo 10

Unicefin myyntikoju Mäki-Matin 
perhepuiston lastentapahtuma klo 10-13

Loiskiksen levy- ja paitamyynti, 
musamaatioesitys tasatunnein 
klo 10-15 Mäki-Matin perhepuiston 
lastentapahtuma

4H:n seikkailurata Mäki-Matin perhe-
puiston lastentapahtuma klo 10-15

Mitä Jyväskylästä puuttuu? Ideoi ja 
rakenna hiekasta!  Mäki-Matin perhe-
puiston lastentapahtuma klo 10-15

Perhepuiston tukiyhdistyksen kirppari 
ja buffet-pöytä klo 10-14

Jyväskylän Kaverikoirat esittelee 
toimintaansa Mäki-Matin perhepuiston 
lastentapahtuma klo 10-15

AdAstra: Mummu ei tajuu, luku-
harjoitus kesän lastennäytelmästä 
Mäki-Matin perhepuiston lastentapahtu-
ma klo 10

Jepulis! - Peukkulan lastenmusiik-
kikonsertti Mäki-Matin perhepuiston 
lastentapahtuma klo 10.30 ja klo 13.00

Lapsikuoro Nollakakkoset Mäki-Matin 
perhepuiston lastentapahtuma klo 10.45

Käsikello-orkesteri Polttiksen Pulut 
Mäki-Matin perhepuiston lastentapahtu-
ma klo 11.15

Kielikampus leikittää, laulattaa ja lii-
kuttaa kuudella eri kielellä Mäki-Matin 
perhepuiston lastentapahtuma klo 11.45

Työpajoja, kokoperheen ohjelmaa, 
avoimet ovet, näyttely ym. Monikulttuu-
rikeskus Gloria klo 12-16

Lapsikuoro Kolmekuutoset Mäki-Matin 
perhepuiston lastentapahtuma klo 12.00

Keski-Suomen Afrikka-yhdistyksen 
rumpu- ja tanssiesitys Mäki-Matin 
perhepuiston lastentapahtuma klo 12.30 
ja klo 14.00

ISOn Tanhuujien ryhmät Pisarat ja 
Pauha esiintyvät Mäki-Matin perhepuis-
ton lastentapahtuma klo 13.30

Upoksissa, JAMK:n musiikkikasva-
tuksen opiskelijoiden poikkitaiteelli-
nen esitys lapsille 
Siltasali klo 14.00 ja klo 15.30

Tiina Harju ja kääpiövillakoira Heka, 
koiratanssia 
Alvarin aukio klo 16.00 ja klo 18.45

Teatterikone: Koiratorpan keisari, 
kokoperheen esityksen puffausta 
Lounaispuiston Grilli 21 klo 16-17

Tättähäärän päiväkirjasta – osallis-
tava musiikkiteatteriesitys lapsille ja 
lapsenmielisille 
Käsityön museo klo 17.15

Loiskiksen musamaatioesitys 
tasatunnein Mäki-Matin lastentapahtuma 
klo 10-15

Online-kuvaa sekä kansalaismediaa 
Avit videokuvaajat taltioivat Yön tapahtu-
mia videolle ja livenä nettiin 24h osoit-
teessa: http://www.avit.fi/ylakaupunginyo 
Musican aula ja ympäristö klo 10-16

Kynnys ry:n kokoelma kotimaisia 
vammaiselokuvia 
Musica sali M103 klo 12-15.45

Rasisminvastaisia lyhytelokuvia 
Maailmaan mahtuu –tapahtuma, 
Juomatehdas, auditorio klo 17 alkaen

Päijännesinfonia, KSEK:n 
elokuvaesitys Hotelli Alba klo 18.00

Elokuvia Jyväskylästä: 
Talvinen Jyväskylä (1952), Työn ja toimen 
kaupunki (1961), 125 v. Jyväskylä (1962), 
28 tuntia Jyväskylässä (Ohjaus: Neo 
Kekkonen, 2007), Nojatuolimatka Jy-
väskylään (2011) Keski-Suomen museo, 
auditorio klo 19.30, klo 20.30, klo 21.30 
ja klo 22.30

lastenohjelma

elokuVa

ISO:n tanhuujien Pisarat

Tättähäärän päiväkirjasta musiikkiteatteria koko perheelle.

ja hänen pojantyttärensä eriskummallisesta 
matkasta halki nykyisen ja unohdetun Suo-
men. Lounaispuistossa 18.6. ensi-iltansa saa-
van näytelmän käsikirjoittaa mittatilaustyönä 
Mika Terävä ja ohjaa Annu Sankilampi.

Suomen Käsityön museolla nähdään klo 
17.15 ’Tättähäärän päiväkirjasta’. Jyväskylä-
läinen Hattaraband tarjoaa osallistavan mu-
siikkiteatteriesityksen jokaiselle lapselle ja 
lapsenmieliselle. Esitys käsittelee Tättähäärän 
ja Magdaleenan tutustumista ja ystävyyttä, 
musiikin ja laulun johdattaessa tarinaa eteen-
päin. Kansanlaulupohjaisia sävelmiä ja Kirsi 
Kunnaksen kolmea runoa käyttäen tarina 
vie tunnelmasta toiseen. Jyväskylän kaupun-
ginteatterin näyttelijät Elina Korhonen ja 
Raisa Vattulainen ovat ideoineet ja ohjanneet 
esityksen itse ja ammattimuusikot Aleksi 
Hirvonen sekä Kari Perälä ovat sovittaneet 
esityksessä kuultavat kappaleet. Esitys kestää 
noin 30 minuuttia ja ikäsuositus on kahdesta 
ikävuodesta ylöspäin.

Kuvat: Sanna Husu, Ari Ojalahti, Sirja Moberg
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Teatterikesän Pääohjelmisto 
ja Ohjelmateltan esitykset 
julkistetaan 6.5.!

www.teatterikesa.fiTutustu 
osoitteessa:

tiedä täm
ä / liikunta
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15.-18.6.2011

www.satamanyo.�

Rymytään yhdessä

Kaupallisia tiedotteita

Järjestöt kutsuvat tutustumaan 

Trillerizombien paluu 
ja muita liikuntamuotoja

R
adioamatööritoiminta on harras-
tus, jossa pidetään radiolaitteilla 
yhteyksiä toisiin radioamatöörei-

hin lähellä ja kaukana. Se on ajanvietettä, 
yhteydenpitoa kavereihin ja tutustumista 
uusiin ihmisiin ympäri maailman. Toi-
saalta se voi olla teknistä kokeilua, asi-
oiden tekemistä uudella tavalla ja omien 
laitteiden rakentelua. Kriisitilanteissa, 
kuten suurten luonnonkatastrofien yhte-
ydessä, radioamatöörit tarjoavat apuaan, 
kun muut viestinvälitysjärjestelmät ei-

vät toimi. Jokaisella radioamatöörillä on 
oma tapansa harrastaa. Keski-Suomen 
Radioamatöörit Ry tarjoaa Yläkaupun-
gin Yön yleisölle mahdollisuuden tutus-
tua radioamatööritoimintaan. Yliopiston 
päärakennuksen aulaan pystytetään ra-
dioamatööriasema, josta pidetään yhte-
yksiä sekä kaukomaihin että lähiseudun 
radioamatööreihin. Yhteyksien pidon lo-
massa amatöörit esittelevät harrastuksen 
eri puolia ja vastailevat kysymyksiin.

Opiksi ja tiedoksi, 
huviksi ja hyödyksi

R
yhtilän liikuntasalissa pääsee taas 
tutustumaan erilaisiin kamppai-
lulajeihin. Urheilullisen illan avaa  

Jyväskylän historiallisen miekkailun seu-
ra, joka esittelee vanhoja eurooppalaisia 
aselajeja. Ryûtôkain kendo-harrastajat 
taas luottavat japanilaiseen bambu-
miekkaan. Kontaktilajeja edustavat tänä 
vuonna kickboxing, aikido ja taekwondo. 
Lajit eivät aina ole pelkästään zeniläisen 
vakavia, mikä käy hyvin ilmi Mukwanin 
huumorilla ja 
show-elemen-
teillä höystetystä 
taekwondo-näy-
töksestä ”Trilleri-
zombien paluu.”

Yössä pääsee myös itse ko-
keilemaan uusia liikuntalajeja. Se-
minaarinmäen urheilukentän valtaavat 
Jyväskylän Liitokiekkoilijat ja täällä voi 
kokeilla frisbeegolfia JyLin Albatrossien 
ohjaamana. Lisäksi luvassa on kaksi Ul-
timate-näytösottelua, joiden yhteydessä 

halukkaat pääsevät käsiksi frisbeehen eli 
liitokiekkoon vauhdikkaan joukkuepelin 
tiimellyksessä.

Mattilanniemessä Alban rannassa 
pääsee kokemaan Meloiloa - sikäli kuin 
toukokuun lopun järvivesi ei pelota. Jy-
väsjärvelle pääsee siis melomaan intiaani-
kanootilla Melontaseura Meloilon opas-
tuksella.

A
lvarin aukion torilla voi syömisen 
ja ohjelman seuraamisen lomassa 
olla myös tiedostava ja tutustua 

erilaisiin järjestöihin, jotka esittelevät 
toimintaansa infopisteillään. Aukiolla nä-
kyvillä ovat Amnesty International, YAD,  
Animalia ja AIESEC.  

Amnestyn sydämellä ovat ihmisoikeu-
det, kun taas Animalia on ajanut eläinten 
asiaa jo viidenkymmenen vuoden ajan.  
AIESEC taas toimii kansainvälistymi-
sen areenana korkeakouluopiskelijoille.   

Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia 
kehittää  itseään muun muassa kansallis-
ten ja kansainvälisten seminaarien kautta. 
Monille AIESEC on tuttu kansainvälisten 
työharjoittelumahdollisuuksien tarjoaja-
na.

 Nimensä mukaisesti YAD eli Youth 
Against Drugs ry on nuorten ääni huu-
mausaineita vastaan. Sormea ei kuiten-
kaan YAD:n pisteellä heristellä, vaan ol-
laan vain letkeästi selvinpäin. 

Online-kuvaa sekä kansalaismediaa 
Avit videokuvaajat taltioivat Yön tapahtu-
mia videolle ja livenä nettiin 24h osoit-
teessa: http://www.avit.fi/ylakaupunginyo 
Musican aula ja ympäristö klo 10-16

FormulaX tapahtuma: apuvälinenäyt-
tely ja koeajot, kokeile riemastuttavia, 
keksinnöllisiä elämän apuvälineitä 
Järj. Kynnys ry Jyväskylän osasto ja 
FormulaX tiimi  Musica klo 10-16

Unicefin myyntikoju Mäki-Matin perhe-
puiston lastentapahtuma klo 10-13

Loiskiksen levy- ja paitamyynti, mu-
samaatioesitys tasatunnein Mäki-Matin 
perhepuiston lastentapahtuma klo 10-15

Perhepuiston tukiyhdistyksen kirppari 
ja buffet-pöytä klo 10-14

Jyväskylän Kaverikoirat esittelee 
toimintaansa Mäki-Matin perhepuiston 
lastentapahtuma klo 10-15

Kirjastounelmia! - Kaupunginkirjasto 
kerää kommentteja aiheesta ”Millai-
nen on unelmien kirjasto” Kaupungin-
kirjasto klo 11-16

Pihakirppis. Pöytämaksu 5 €, kasvo-
maalausta lapsille. Myynnissä makkaraa, 
lettuja, kahvia ja mehua. Pöytävaraukset 
ja lisätiedot: 044-355 7980, jktkurssit@
gmail.com Kumppanuustalo klo 12-17

Työpajoja, kokoperheen ohjelmaa, 
avoimet ovet, näyttely ym. 
Monikulttuurikeskus Gloria klo 12-16

Kesätapahtumat esittäytyvät: Tanssin 
Aluekeskus, Teatteri Eurooppa Neljä, 
Jyväskylän Kesä, Ween Maan Wiljaa, 
Imatra Big Band Festival, Tampereen 
Teatterikesä, Kajaanin Runoviikko, Savion 
lava, Jyväskylän asuntomessut 2014 ym. 
yliopiston päärakennus, aula klo 16-24

Järjestöt esittäytyvät: Amnesty Inter-
national, YAD - Youth Against Drugs Ry., 
Animalia, AIESEC 
Alvarin aukio klo 16 alkaen

Tutustu radioamatööritoimintaan, 
Keski-Suomen Radioamatöörit yliopiston 
päärakennus, aula klo 16-24

”Vuoden FormulaX” julkistamistilai-
suus. Teemana Kaupunkiliikkuminen 
murroksessa. Musican aula ja ympäristö 
klo 16.30

Yleisölle avoin kaupunkiseikkailu 
kännykkäkameran ja Qik-ohjelmiston 
avulla. Kuvaa yhteisövideoita, joita 
esitetään reaaliajassa netissä: www.avit.
fi/online aloitus Musican aulasta klo 16

Vanhojen kirjojen myynti 
yliopiston kirjasto klo 16-20  

Kampusoppaat: Seminariumin 
esittelykierros, lähtö Seminariumin 
ala-aulasta klo 17.00 ja klo 18.30

Keskustelu: Taidemuseo 2020 
Taidemuseo klo 17-18

Didgeridoo rauhanviesti - Peace bet-
ween Man and Mother Earth yliopiston 
kirjasto klo 18.15 Galleria Becker klo 20

Jyväskylän kaupungin kulttuuripal-
kinnon jako Kirjailijatalo klo 18.15

Go-lautapeliturnaus yliopiston kirjasto 
la 21.5. klo 10.30-19.30 ja su 22.5. klo 
10.30-16

Vinyasa Flow - Iloa ja energiaa joo-
gasta yliopiston kirjasto klo 15.30-17

Jyväskylän Liitokiekkoilijat: 
frisbeegolf-rasti ja infopiste
kampuksen urheilukenttä klo 16-19

Kokeile melontaa, järj. Meloiloa Jyväs-
järvi, Alban ranta klo 16-18

Jyväskylän liitokiekkoilijat: Ultimate-
näytösottelu kampuksen urheilukenttä klo 
17.00 ja klo 18.00

Historiallisen miekkailun seura 
Ryhtilä klo 18.00, Alvarin aukio klo 19.00

Jigotain kickboxing-näytös 
Ryhtilä klo 18.45

Jigotain aikido-näytös Ryhtilä klo 19

Mukwanin taekwondo-näytös 
Ryhtilä klo 19.30

Ryutokain kendo-näytös Ryhtilä klo 20

Elixian jumppatuokio Alvarin aukio klo 21
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•  Jethro Tull • Colosseum
• Fairport Convention
•  Wilko Johnson
• Hamburg Blues Band 
  meets Arthur Brown 
  & Clem Clempson
• Elifantree • Frank Zappa 
  Memorial Pancake Breakfast 
  Bad Ass Brass Band
• Pelle Miljoona & JJU Jousi-
  ensemble • Maija Vilkkumaa
• Kotiteollisuus...

Liput: Lippupiste, www.lippu.fi. 
Info: 040 5106795. 
www.keitelejazz.fi

Keitelejazz
Äänekoski 20.–23.7.2011

ween maan wiljaa

www.wmw.fi

Tule nauttimaan 
syksyn sadosta!

Järjestäjät: 
ProAgria Keski-Suomi ja 
Maa- ja kotitalousnaiset

Koko perheen kala- ja elomarkki-
nat Jyväskylän Paviljongin ulko-
alueilla 17.-18.9.2011.

www.runoviikko.fi

Taiteellinen johtaja
Taisto Reimaluoto

MUURAMEN
ANTIIKKI- JA

PERINNEMARKKINAT

16.–17.7.2011
Muuramen Nuorisoseurantalolla

La klo 10–17
Su klo 11–17

Keski-Suomen H-Kilta ry
Anja Pailio 050-361 5801

Muuramen Nuorisoseura ry
Suvi-Jaana Aho 050-361 5801

2011

ÄLKÄÄ päästäkö
oireita taudiksi!

Pikkusairauksista voi 
kehittyä pahempaakin, 
jollette ajoissa tartu 
asiaan. IBBF panee veren 
liikkeelle, vilkastuttaa 
aineenvaihtoa ja synnyt-
tää tervehtymisprosessin, 
jota ruumis jo sitten 
itsekin pystyy jatkamaan. 
Virkistävä vaikutus ei 
tunnu vain käytön aikana, 
vaan vielä pitkän aikaa 
jälkeenpäinkin.
 
Varoituksen sana: 
sivuvaikutuksina saattaa 
esiintyä päänsärkyä, 
pahoinvointia ja lievää 
moraalista krapulaa. 
Oireet ohimeneviä 

IBBF IBBF IBBF IBBF IBBF IBBF IBBF 
- poistaa
tuskan ja 
kuumeen!

Vaihtoehtomakuina: Blues, Funk, Soul, 
Swing, Jazz, Rock, Pop, 60´s ja Iskelmä



Ylä-Ruth
Kulttuuriravintola

ei sammaloidu!!!

keskussairaalantie 2 
40600 jyväskylä 
puh. (014) 211 635
WWW.jyy.fi/ilokivi

ILOKIVI

Seminaarinkatu 19, Jyväskylä | www.yla-ruth.fi

Tule tutustumaan uuteen terassiimme!

TOUKOKUU
7.5.  The But One Band
13.5. John Leviathan
14.5. Ronnie James Duo
21.5. Yläkaupungin yö
27.5. Tummat sävelet
28.5. Toivo Susi ja Nälkäiset Miehet

KESÄKUU
4.6.  Sonny Boy Magnusson
11.6. Mr.Breathless
18.6. Mirandos
25.6. Suljettu


