
 

 

Kotiseutu liikkeessä - on the move  
Valtakunnalliset kotiseutupäivät Jyväskylässä 10. – 13.8.2017 
LOPPURAPORTTI  

 

TEEMA JA TAVOITTEET 

Jyväskylä isännöi Valtakunnallisia kotiseutupäiviä 10.–13.8.2017 teemalla Kotiseutu liikkeessä - on the 

move.  Tämä Kotiseutuliiton vuosittainen päätapahtuma oli järjestyksessään jo 68. 

Jyväskylän tapahtumassa  tavoitteena oli järjestää  kaiken kansan iloinen kesäjuhla, jonka keskeisenä osana 

oli  runsas ilmaisohjelma: ulkoilmakonsertit, yhteislaulutilaisuus, huutokauppa, toritapahtuma ja sen 

yhteydessä olleet tanssilliset avajaiset.  Puheohjelman sisällöissä korostui  Jyväskylä koulukaupunkina ja 

Alvar Aallon kaupunkina. Tapahtuman avausseminaarissa ja keskustelukammareissa puheenaiheina olivat 

kouluopetuksen ja koulutuksen historia ja nykypäivä, resurssiviisaus, lähiruuan tuotanto, seurantalot 

kulttuurin tiloina, sauna, arkkitehtuuri kotiseutujemme mielenmaisemissa sekä maakuntauudistus.  

Kotiseuturetkillä tutustumiskohteita riitti  Kivikauden kylästä Unescon maailmanperintökohteisiin,  Alvar 

Aallon arkkitehtuurista  alueen huipputeknologiaan. 

 

Tapahtuman pääjärjestäjä oli Jyväskylä kaupunki  yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Suomen 

Kotiseutuliiton kanssa. 

Kotiseutupäivien 2017 suojelijana oli Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö. Kotiseutupäivät 2017 oli myös 

osa Suomi100- juhlaa ja Jyväskylän kaupungissa itsenäisyyden juhlavuoden päätapahtuma. 

Tapahtuman avattiin keskustan Kompassiaukiolla tanssin, parkour- ja sirkusesitysten sekä 

kansallispukutuuletuksen siivittämänä. Raikas ja iloinen  kokonaisuus  ilmensi Kotiseutu liikkeessä  - teemaa 

aurinkoisessa säässä.  Ydinkeskustan  jumboscreen  esitteli samalla koko tapahtumaviikonlopun ohjelmaa. 

Itsenäisyyden juhlavuonna Kotiseutupäivien ohjelma oli poikkeuksellisen runsas ja sai Kotiseutuliiton 

aktiiviväen lisäksi liikkeelle myös kaupunkilaiset. Ilmaisohjelma Kompassiaukiolla, Kävelykadulla 

Lounaispuistossa ja Toivolan Vanhalla Pihalla veti liki 10 000 osallistujaa. 

http://suomifinland100.fi/


 

 

ORGANISAATIO 

Kotiseutupäivien järjestelytoimikunta kokoontui ensimmäisen kerran syksyllä 2015 ja alustava ohjelma 

esiteltiin päätoimikunnalle maaliskuussa 2016. Kaikki maakunnan keskeiset sidosryhmät ja organisaatiot eri 

toimialoilta olivat edustettuna kotiseutupäivien päätoimikunnassa, jonka ideoiden pohjalta ohjelmaa 

muokattiin keväällä 2016. Lista päätoimikunnan jäsenistä ohessa.  Päätoimikunnan  puheenjohtajana toimi 

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto. Päätoimikunta kokoontui kaksi kertaa, 30.3.2016 ja 19.4.2017. 

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja oli  Jyväskylän yliopiston hallintojohtaja  Kirsi Moisander.  Jyväskylän 

kaupunkia toimikunnassa edustivat viestintäjohtaja Helinä Mäenpää, kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Mari 

Aholainen, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen ja koordinaattori Marjo Tiainen-Niemistö. 

Kotiseutuliiton  edustajana oli toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo. Järjestelytoimikunta kokoontui  9  kertaa. 

Marjo Tiainen-Niemistö vastasi kokonaisuudesta käytännön järjestelyjen osalta. 

Tapahtuman järjestelyissä oli 15.6. – 15.8. ajan mukana kesätyöntekijä Anniina Ihamäki. Myös Jyväskylän 

kaupungin kulttuuripalvelujen työntekijät osallistuivat toteutukseen itse tapahtuman aikana. Viestinnän, 

kotiseututorin järjestelyjen sekä ilmoittautumisjärjestelmän rakentamisessa oli  mukana  kaupungin 

konsernihallinnon työntekijöitä.   

 

 

Runsas juhlavuosiohjelma rakentui yli 90 eri organisaation/yksittäisen henkilön osallisuudesta 

Kotiseuturetkien sisältöjen suunnittelusta vastasivat kunnat, paikalliset kotiseutuyhdistykset ja yksityiset 

aktiivit.  Yhteistyökumppanit -lista liitteenä.   

Tapahtuman aikana kaikki järjestelyt sujuivat erinomaisesti. Myös sää suosi tapahtumaviikonloppua, 

johon osuivat kesän 2017 muutamat harvat aurinkoiset päivät. Yhteistyö esiintyjien ja muiden ohjelmaan 

rakentamiseen osallistuneiden kanssa sujui koko ajan sujuvasti ja hyvässä hengessä. Halukkaita  

ohjelmaan osallistujia olisi ollut enemmän kuin oli mahdollista ottaa mukaan. 

Palautekeskustelussa todettiin yhteisesti, että ennen valmistelujen alkamista ajan käyttäminen kaikkien 

järjestelyistä vastuussa olevien tahojen intressien ja  roolien avaamiseen auttaa myös resursoimaan 

tarkoituksenmukaisesti. Tämä on tärkeää erityisesti siksi, että järjestäjätaho vaihtuu vuosittain. 

 

 



MAJOITUS 

Kotiseutupäiville tulijoille varattiin majoituskiintiöt jo syksyllä 2015, sillä Kotiseutupäivien aikaan Jyväskylä 

isännöi useita  muitakin tapahtumia.  Majoituskiintiöt olivat varattuina 10.7. saakka hotelleista Alexandra, 

Cumulus,  Paviljonki, Yöpuu ja Verso. 

 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 

Kotiseutupäivien päätoimikunnassa oli sanomalehti Keskisuomalaisen sekä Yleisradion edustus, joten 

paikalliset pääviestimet olivat alusta asti tietoisia tapahtuman järjestelyistä.  Kotiseutuliitto tiedotti 

tapahtumasta omilla internetsivuillaan, sisäisillä kanavillaan ja Kotiseutu-lehdessä.  Kotiseutupäivien esite 

ilmestyi maaliskuun lopulla. Esite tehtiin yhteistyössä  jyväskyläläisen mainostoimisto M1:n kanssa.  

Tapahtumasta tiedotettiin Jyväskylän kaupungin omissa  julkaisuissa , Aaltoja-lehdessä, Jyväskylän 

kaupungin tiedotuslehdessä sekä kaupungin omilla sähköisillä kanavilla.  Avajaispuhe  ja julkilausuma 

noteerattiin myös valtakunnallisesti. 

Kotiseutupäiville rakennettiin omat internet-sivut tammikuussa 2017. Erityisen keskeistä  oli 

tapahtumakohtainen tiedotus sosiaalisen median kautta sekä ennen tapahtumaa että itse tapahtuman 

aikana. Jyväskylän kaupungin Facebook- sivulla tapahtumaa seurattiin ahkerasti ja ilmaistapahtumat 

keräsivät runsaasti osallistujia.  Kotiseutupäivien markkinointia varten kuvattiin  lyhyitä esittelyvideoita, 

joita jaettiin Facebookissa.  

Myös Radio Kompassille annettua koordinaattorin haastattelua jaettiin eri kanavissa. Koordinaattori esitteli 

tapahtumaa useissa yhteyksissä eri tahoilla  vuoden 2016  aikana sekä alkuvuonna 2017. YLE Keski-

Suomella oli oma osasto Kotiseututorilla , josta lähettiin suoraa ohjelmaa. 

Kotiseutupäivien mediaseuranta lisätään, kun saadaan luvut tarkistettua. 

Kotiseutupäivien ilmaisohjelma tavoitti hyvin paikalliset ihmiset. Myös retkille saatiin kotiseutuaktiivien 

lisäksi mukavasti mukaan paikallisia asukkaita.  Perinteisiin osuuksiin kuten keskustelukammareihin ja 

avausseminaariin olisi toivottu lisää osallistujia.  Seminaarin ajankohta torstai-iltapäivällä on 

haasteellinen.  Ratkaisu voisi olla seminaarin yhdistäminen samaan päivään keskustelukammareiden 

kanssa.  

 

 



TALOUS 

Kotiseutupäivien talousvastuussa olivat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto sekä  Suomen 

Kotiseutuliitto.  Yhteistyösopimukset  tehtiin  Keski-Suomen liiton, Valmet Oyj:n, Osuuskunta Keskimaan, 

UMP:n  ja Lähi-Tapiolan kanssa.  Osallistumismaksu oli 90 euroa 31.5. mennessä ilmoittautuneille ja  

100 euroa 30.6. mennessä ilmoittautuneille. Retkien osalta maksut olivat 60/50 euroa. Suurin osa 

kotiseutupäivien ohjelmasta oli ilmaista, mutta vain osallistumismaksun maksaneilla oli oikeus osallistua 

gaalailtaan sekä avajaispäivän lounaalle.  

 

Kotiseutupäivien budjetti oli 170 000 euroa, joka sisälsi myös laskennallista työn osuutta. 

 

 
 

RETKET 

Kotiseuturetkien ohjelma valmistui  jo elokuussa 2016 päätoimikunnan maaliskuisen kokouksen 

innoittamana. Tarjotusta 11 retkestä toteutui  9, joista kolme oli Jyväskylän kaupunki- ja kuusi 

maakuntaretkiä. Retkien sisältöjen suunnittelusta vastasivat kunnat ja/tai paikalliset kotiseutuyhdistykset.  

 

Palaute oli kaikkien retkien osalta kiittävää. Toiveena on, että toimivat retkikokonaisuudet jäävät 

elämään ja osaksi paikkakuntien tarjontaa. 

 

OSALLISTUJAT 

Tapahtumaan ilmoittautuneet/osallistumismaksun maksaneet  262.  

Avausseminaari 77 

Arkkitehtuurikammari 59 

Aluekammari  51 

Retket  203 

Seuraintalot  46 

Saunakammari 21 

Pelimannitalo  32 

Kaikki kotona   23  

Lähiruoka  15 

Kierrätä ja jaa  29 

Vuosikokous  175  



Kaupungin vastaanotto 120 

Avajaiset  1000 

Gaalailta  300  

Huutokauppa  120 

Yhteislaulutilaisuus 80 

Seminaarimäen 

mieslaulajat  5000 

Ilmavoimien soittokunta 

ja Arja Koriseva 2500 

Kotiseutugolf  12 

Leffapiknik   400 

Opastetut kampus- 

kierrokset  14 

Alumnipäivä  74  

Kotiseutuklubi  157 

Kirjailijapaneeli 

ja T.Kunnaksen haastattelu 30 

 

Kirkkokahvit  85 

Puhallinorkesterin  

konsertit  40  

Puistojumpat  3 

Kotiseututori Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän kaupunginteatteri, Jyväskylän museot, matkailuneuvonta, 

Jyväskylä Sinfonia, kulttuuriluotsit, Suomen Kotiseutuliitto, Jyväskylän yliopisto, 

Kotiseutuyhdistykset Vanha Korpilahti, Jämsä, Hankasalmi, Petäjävesi, Palokka- seura, Teeleidi, 

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Keski-Suomen hevosjalostusliitto, Konneveden kunta, 

Keskisuomalainen, YLE, Saarijärvi-seura, Ahontuvan tarhat, Peurunka, Monikulttuurikeskus 

Gloria, PV panssariprikaati, Keski-Suomen aluetoimisto, Ilmasotakoulu, JJK, Pääkaupunkiseudun 

keskisuomalaiset   

Yhteensä  10 666 

Lisäksi lähiseudun kunnan järjestivät kotiseutupäivien aikaan omia tapahtumiaan. En tiedä miten näitä 

tietoja voisi enää etsiä ja onko tarpeenkaan käyttää sellaiseen enää aikaa? Voinee mainita vain 

viitteellisesti. 

 

 

 



OHJELMA 

 

 

TORSTAI 10.8. 

Kotiseutugolf Suomi100 Open 

to 10.8. klo 8.30 alkaen Peurunka Golf, Valkolantie 68, 41350 Laukaa. 

 

Opastetut kampus- kävelykierrokset 

to 10.8. klo 10 ja klo 12 

Opastetut kampus-kävelykierrokset. Lähtö Jyväskylän yliopiston päärakennuksen edestä. Kesto n. 1,5 h. 

Jyväskylän yliopiston päärakennus, Seminaarinkatu 15. 
Klo 10.30-14 

Lounas (omakustanteinen). 

Yliopiston kirjaston Libri, Seminaarinkatu 15. 

 

Liikettä niveliin! 

to 10.8. klo 12 

Lounasjumppa Kirkkopuistossa. Jyväskylän kaupungin liikunnanohjaajat vetävät noin 20 minuuttia kestävän 

jumppatuokion. Sopii kaikenkuntoisille. Kirkkopuisto, Kauppakatu 16. 

 

Keskustelukammari 

to 10.8. klo 12-13.15 

Kaikki kotona! -keskustelukammarissa pohditaan kodin, kotiseudun ja kuulumisen kokemuksia. 

Keskustelussa ovat mukana FT YT Tuuli Lähdenmäki, FT Tuija Saresma, FT Antti Vallius sekä FT Tarja Pääjoki. 

Kammarissa on myös esillä näyttely "Kuvallistettu kuuluminen", jonka teoksissa nuoret, maahanmuuttajat ja pitkään 

Jyväskylässä asuneet ovat kuvanneet elinympäristönsä tärkeitä paikkoja. Jyväskylän yliopiston vanha juhlasali 

Seminarium, Seminaarinkatu 15. 



 

Info ja ilmoittautuminen 

to 10.8. klo 12-17 Jyväskylän yliopiston aula, Seminaarinkatu 15. 

 
 

Keskisuomalaisen maaseudun 100 vuoden arkeen vie "Tupa, tamma ja tukkitie" -näyttely! 

to 10.8. klo 12-18 Näyttely auki ”Hepan Galleriassa” (Galleria Hoppa), joka päivä kello 12-18.  

Avajaiset torstaina kello 18, jossa yhteydessä video ”Tarina Metsätorpanmaasta” (43 min). 
______________________________________________________________________________________________ 

Avausseminaari: Seminaarinmäeltä Abu Dhabiin. Suomalaisen koulutuksen 
nykypäivä ja tulevaisuus 

to 10.8. klo 14-17  

Jyväskylällä on ollut 1800-luvulta alkaen merkittävä rooli suomalaisen koulutuksen kehittämisessä ja arvioinnissa. 

Kotiseutupäivien seminaarissa keskustellaan perusasteen koulutuksesta ja pohditaan sen tulevaisuutta. Mihin 

tilanteeseen ja millaisin tavoittein korkealle arvostettu suomalainen koulujärjestelmä syntyi? Mikä on tehnyt siitä niin 

ainutlaatuisen? Myös uudet PISA-tulokset valmistuivat. Mitä ne kertovat ja millaisia suunnitelmia on tulevaisuuden 

peruskoulusta? 

   

 

Keskustelemassa: 

Professori, historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojala:  Opettajaseminaari kotiseudun rakentajana ja 

innovaatioiden välittäjänä. 

Lehtori, opettajankoulutuslaitoksen johtaja Matti Rautiainen:  Mahdollisuuksien koulu: tasa-arvon ja demokratian 

lupaukset. 

Professori, koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja Jouni Välijärvi:  Suomi koulutuksen huippumaaksi. 

Director of Global Partnerships, Elise Tarvainen (EduCluster Finland):  Koulutusosaaminen - kovaa valuuttaa. 

Projektipäällikkö Tiina Silander (Opetus- ja kulttuuriministeriö):  Uudistuva peruskoulu – kohti uutta luovaa osaamista. 

Opiskelijoiden puheenvuoro, aineenopettajaopiskelija (suomen kieli ja kirjallisuus) Riikka Rintala. 

Juontajana Andre Noel Chaker.  Seminaaria kunnioitti läsnäolollaan myös itse Uno Cygnaeus. 

Lisäksi seminaarissa saadaan pieniä koskeuksia yli 150-vuotiaan oppilaitoksen historiaan ja nykypäivään. 

Jyväskylän yliopiston päärakennuksen juhlasali, Seminaarinkatu 15. 

 



 

Jyväskylän kaupungin vastaanotto 

to 10.8. klo 17.30 

Jyväskylän kaupungin vastaanotto (ennakkoilmoittautuminen) 

Jyväskylän kaupungintalo 

Vapaudenkatu 32. 

 

Jyväskylän Puhallinorkesteri 

to 10.8. klo 18 Kauko Sorjosen talo, Hämeenkatu 4. 

 

Konsertti Lounaispuistossa 

to 10.8. klo 19 

 

Ilmavoimien soittokunta solistinaan Arja Koriseva. Juontajana Antti Niskanen. 

Paikan päällä myös Sotilaskotiyhdistyksen myyntiauto - myynnissä Sotkun munkkeja!  

Lounaispuisto, Seminaarinkatu 34. Vapaa pääsy! 

 

Ilta Palokan Pelimannitalolla 

to 10.8. klo 19 

Keskustelua kotiseututyön hyvistä kokemuksista ja uusista ideoista. Suomen kantelemuseon esittely ja 

musiikkiohjelmaa. 

Tilaisuuden vetävät Jyväskylä-seuran puheenjohtaja Eila Tiainen. Palokan Pelimannitalo,Saarijärventie 71. 

 

PERJANTAI 11.8. 

Info ja ilmoittautuminen 

pe 11.8. klo 9-16 

Klo 9-12 Aalto-sali, Kauppakatu 30, Jyväskylä 

Klo 13-16, Jyväskylän yliopiston päärakennus, Seminaarinkatu 15. 

 

http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/kaupungintalo
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/kaupungintalo


Keskustelukammari: Alueellista kotiseututyötä 

pe 11.8. klo 9-11 

Alueellinen kotiseututyö -keskustelukammarissa pohditaan maakunta- ja kuntaidentiteettiä sekä sitä, kuinka 

kotiseutuyhdistykset voivat olla mukana maakuntauudistuskeskustelussa. Mitä tarkoittaa maakunnan identiteetti - tai 

onko sellaista olemassa? Mikä on kuntien ja maakunnan rooli identiteetin muodostumisessa? Entä miten 

kotiseutuyhdistykset voivat tukea identiteetin vahvistamista? 

Keskustelemassa Keski-Suomen maakuntajohtaja Tapani Mattila. Keskustelua johdattaa Kotiseutuliiton hallituksen 

puheenjohtaja Kirsi Moisander. 

Aalto-sali, Kauppakatu 30. 

 

Ylös, ulos ja liikkeelle! 

pe 11.8. klo 10 

Aamujumppa Kirkkopuistossa. Jyväskylän kaupungin liikunnanohjaajat vetävät n. 20 minuuttia kesätävän jumpan. 

Sopii kaikenkuntoisille. Kirkkopuisto, Kauppakatu 16. 

 

Vuosikokousedustajien valtakirjojen tarkistus 

pe 11.8. klo 10-14 

klo 10-12 Aalto-sali, Kauppakatu 30 

klo 13-14 Jyväskylän yliopiston juhlasali, Seminaarinkatu 15. 

 

 

 

 

 

 



Nostalgiaa ja tiedemaailman uusia tuulia - Jyväskylän yliopiston alumnipäivä 

pe 11.8. klo 10-16.30 

Oletko entinen opiskelijamme? Yliopisto kutsuu! Tule mukaan opiskeluaikojen tunnelmaan kampukselle, Lozzille ja 

Ilokíveen! Tutustu yliopiston tähän päivään ja vietä hetki muistojen parissa. Ohjelmassa tutustuminen Tiedemuseoon, 

musiikkilaboratorioon, MEG-aivotutkimuskeskukseen ja kiihdytinlaboratorioon. Keskustelua aiheista Kansalaisen 

kyberturvallisuus ja Mitä digiloikka tarkoittaa? Muistoajelu opiskeilija-asuntokohteissa. Lisäksi mahdollisuus tutustua 

juuri avattuun Alvar Aallon suunnittelmaan päärakennukseen sekä Sarlotta Narjuksen suunnittelemaan Ruusupuisto-

rakennukseen. 

Kokoontuminen Liikuntatieteellisen tiedekunnan edessä klo 10. 

Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellisen tiedekunta, Keskussairaalantie 4. 

 

Lounas 

pe 11.8. klo 11-12 

Lounas Aren aukiolla. Yhteistyössä Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset. (Vain osallistumismaksun maksaneille).Aren 

aukio, Kauppakatu.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Avajaiset Kompassiaukiolla - On the move! 

pe 11.8. klo 12-13 

 

 

Ohjelma:  

 Kotiseutu liikkeelle Jyväskylän Parkour-Akatemian, Jyväskylän Sirkuskoulun ja Jyväskylä Tanssiopiston 

johdattelemana 

 Avaussanat, kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander. 

 Suomi 100- juhlavuoden tervehdys, pääsihteeri Pekka Timonen. 

 Parkour-esitys: Hand Me Your Hat. The Concept of Dash -ryhmä. Liekki-Jaska, Herra Hattu ja Panda. 

 Pariakrobatia: Koti. Saila Salminen & Hämähäkki Perttu. Koreografia: Karoliina Lahdenperä, Saila Salminen & 

Hämähäkki Perttu 

 Jyväskylän tanssiopiston oppilaiden kaksi esitystä: Tukkijätkät ja Plikat. 

 Kajaanin viesti Jyväskylään, Paavo Enroth, Kotiseutuliiton valtuuston jäsen ja Kajaanin kotiseutupäivien (2016) 

järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 

 Koko yleisö tanssii: Tanssihaaste Panu Varstala Onni- nykytanssikoreografia. Tanssiopiston oppilaat esitanssijoina. 

 Vuoden kotiseututeon julkistaminen. 

 Kansallispukujen mannekiininäytös. Mukana sekä suomalaisia että muualta tulleiden kansallispukuja, kansan- tai 

muita juhlapukuja. 

 Juontajana Antti Niskanen. 

Tule mukaan kansallispukujen mannekiininäytökseen! Pue päälle oma pukusi tai vaikka vain osa siitä (liivi, kengät, 

pusero tms.) Halutessasi voit nousta myös lavalle yhteiseen pukuesittelyyn. Yhteistyössä mukana Jyväskylän 

Kalevalaiset naiset ja Monikulttuurikeskus Gloria. 

 



 
 

Kotiseututori Jyväskylän kävelykadulla 

pe 11.8. ja la 12.8. klo 10-18 

Kotiseututorin myynti- ja esittelypisteet: 

 Ahontuvan tarhat  Marjaana Niskanen  Keski-Suomen hevosjalostusliitto 

 Jyväskylän kaupunki  Jyväskylän museot  Suomen Kotiseutuliitto  Palokka- seura 

 Hankasalmen kotiseutuyhdistys Pääkaupunkiseudun keskisuomalaiset Saarijärvi- seura   

 Gloria  Yle  Keskisuomalainen  Puolustusvoimat  Ilmasotakoulu JJK 

 

KAIKKI KOTONA? Jyväskylän museot levittäytyvät kivijalkamuseoidensa ulkopuolelle ja tuovat Kaikki kotona -telttansa 

Kävelykadulle. Teltalla on ohjelmaa perjantaina 11.8. klo 10–18, jolloin voit rakentaa palikkakaupunkia, askarrella 

hyrriä, tutustua hyönteishotelleihin sekä entisajan opiskelija-asumiseen ja tehdä Mun Salapukua. Museoiden apuna 

teltalla paikalla ovat Kulttuuriluotsit, joiden kanssa voi penkoa lainattavaa, sata vuotta sitten eläneen taiteilijan 

matkalaukkua ja tutkia Ateneumin taidesalkkua. Tai tule vain paikalle ja jututa museon henkilökuntaa!  

 

 

 

 



Opastetut kierrokset 

pe 11.8.  

Ilmaiset yleisöopastukset: 
klo 12 Jyväskylän taidemuseo (Kauppakatu 23)   klo 13 Heiskan taiteilijakoti (Kramsunkatu 8) 

klo 13 Alvar Aalto -museo (Alvar Aallon katu 7)   klo 14 Alvar Aalto -museo 

klo 15 Jyväskylän yliopisto Avoimen tiedon keskus/Keski-Suomen luontomuseo ja näyttelykeskus Soihtu (Ihantolantie 
5 ja Seminaarinkatu 15, S-rakennus)  klo 16 Suomen käsityön museo (Kauppakatu 25) 

klo 17 Jyväskylän taidemuseo 

 

Lisäksi Keski-Suomen museon käsityöläismuseoissa Toivolan Vanhalla Pihalla on opas paikalla klo 11–16 ja Jyväskylän 

taidemuseossa voit osallistua maksuttomaan kaikille avoimeen työpajaan klo 14–17. Galleria Ratamoon vapaa pääsy 

koko päivän. Voit myös varata alehintaisen paikan Alvar Aallon kesäkodin, Koetalon opastukselle, joka alkaa klo 13.30 

Muuratsalossa. Varaukset osoitteesta museum@alvaraalto.fi, kierros Kotiseutupäivien osallistujille 9 €. 

Kotiseutupäivien ajan pe–su 11.–13.8. museoihin on vapaa pääsy Kotiseutupäivien osallistumiskorttia näyttämällä. 

 

Alvar Aalto ja Jyväskylä -luento 

pe 11.8. klo 13-14 

Lapsena Alvar aloitti suomenkielisen koulutiensä Jyväskylässä ja kirjoitti ylioppilaaksi Jyväskylän klassillisesta lyseosta 

1916. Valmistuttuaan arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta Helsingistä hän palasi Jyväskylään ja perusti oman 

toimiston tänne vuonna 1923. Yhdessä Aino Aallon (os. Marsio) kanssa Alvar suunnitteli ensimmäiset merkittävät 

rakennuksensa Jyväskylään 1924–1929. Aallon perhe ja toimisto siirtyivät 1920-luvun lopulla Turkuun ja 1930-luvun 

puolivälissä Helsinkiin, jossa Aino kuoli vuonna 1949. Toisen vaimonsa Elissa Aallon (os. Mäkiniemi) kanssa Alvar Aalto 

teki 1950-luvun alussa puolittaisen paluun Jyväskylään. Heidän yhteinen kesäasuntonsa, Muuratsalon koetalo, 

valmistui vuonna 1952 silloiseen Säynätsaloon, joka nykyisin on osa Jyväskylää. Aallot viettivät siellä kaikki kesänsä 

Alvarin kuolemaan 1976 asti. Alvar Aalto oli usein nähty esiintyjä Jyväskylän kesä -kulttuuritapahtumassa ja hän 

suunnitteli 1950-luvulta lähtien myös taas rakennuksia Jyväskylään mm. Seminaarinmäen Aalto-kampuksen, 

kaupungin hallinto- ja kulttuurikeskuksen ja Keski-Suomen museon. 

Alvar Aalto- museon johtaja Tommi Lindh kertoo Alvar Aallolle tärkeästä Jyväskylästä. Jyväskylän yliopiston 

päärakennus, Aallon kirjasto, Seminaarinkatu 15. 

 

Kotiseutuliiton vuosikokous 

pe 11.8. klo 14-16 

Kotiseutuliiton vuosikokous (valtakirjojen tarkistaminen klo 13-14) Jyväskylän yliopiston päärakennus, Seminaarinkatu 

15. 

 

 

 

 

mailto:museum@alvaraalto.fi


Keskustelukammari: Arkkitehtuuri kotiseutujemme mielenmaisemissa 

pe 11.8. klo 15 

Kammarissa yleisö pääsee keskustelemaan asiantuntija - ja päättäjäryhmän kanssa rakennettuun ympäristöön 

liittyvistä näkökulmista kotiseutujen pysyvyyden ja muutosten muovaajana: sielunmaisemista, tärkeistä paikoista 

urbaaneissa ja maaseutumaisissa ympäristöissä, rakennusperinnöstä, asiantuntijatyöstä ja osallistumisesta, 

kaavoituksesta, yhdistysten roolista, menetyksistä ja voitoista. 

Keskustelua johdattaa Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n puheenjohtaja Leena Rossi. Mukana keskustelemassa ovat 

Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen johtaja Hanna Harris, 

arkkitehti, kaupunkitutkija ja Helsingin kaupungin elinkeinojaoston jäsen Kaarin Taipale sekä Saarijärven 

kaupunginjohtaja Timo Rusanen. 

Aalto-sali, Kauppakatu 30. 

 

Keskustelukammari: Näkökulmia lähiruoasta - keskustelua lähiruoan 
merkityksestä, tuottamisesta ja saatavuudesta 

pe 11.8. klo 16.30 

Keskustelemassa toimialajohtaja Reima Loukkola, Keskimaan market- ja tavaratalokauppa, erikoisviljelyasiantuntija 

Marjo Marttinen ja luomuasiantuntija Eeva-Liisa Neuvonen ProAgriasta sekä Komppa-Seppälän tilan ja Järkisärki oy:n 

lähiruokayrittäjä Marja Komppa. 

Keskustelua johdattaa Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseutuyksiköstä. 

Jyväskylän yliopisto, Seminarium, Seminaarinkatu 15. 

 

Keskustelukammari: Kierrätä ja jaa - oivalluksia ja ideoita resurssiviisautta 
edistävään arkeen 

pe 11.8. klo 16.30 

Kammarissa alustuksia, kiinnostavia esimerkkejä ja vilkasta keskustelua siitä, kuinka jokainen meistä voisi omassa 

arjessaan kierrättää, uudelleen käyttää ja jakaa. Puhetta ja papatusta ruokahävikistä biokaasuun, tavarapyöristä 

yhteiskäyttöautoihin, muovinkierrätyksestä ekodesigniin jne. Ja tietenkin myös kaikesta siitä, mihin osallistujat 

kommenteillaan keskustelua vievät. 

Jutusteluun johdattaa tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melville (Jyväskylän kaupunki). Menossa mukana myös 

Anna Sarkkinen (Japa ry), Outi Pakarinen (Keski-Suomen liitto), Tanja Oksa (Jyväskylän kaupunki) ja Miia Hyvärinen 

/Jyväskylän Energia). 

Jyväskylän yliopisto, Seminarium, Seminaarinkatu 15. 

 

 
 
 



Saunakammari: Sauna - aito suomalainen elämys herättää muistoja ja tunteita 
pe 11.8. klo 16.30 

Saunatila kiukaineen tarjoaa saunomisen puitteet, mutta varsinaisen saunomiskokemuksen luovat tuoksut, lämmön ja 

puhtauden tunne iholla, puisten lauteiden tuntu sekä saunojan henkinen läsnäolo. Aidossa suomalaisessa 

saunakokemuksessa yhdistyvät mieluiten kaikki saunomisen perinteiset elementit: puu, vesi, elävä tuli ja ihmiset 

tarinoineen. Saunakammarissa jaetaan kokemuksia saunomisesta ja mietitään saunomisen tärkeintä ydintä. Mikä on 

sinun tapasi saunoa? Mitä sauna sinulle merkitsee? Mikä tekee hyvän saunakokemuksen? 

Moniaistiseen saunahetkeen johdattelee Suomen Saunaseura ry:n toiminnanjohtaja (sij.) Jussi Nuortamo sekä Sauna 

from Finland ry:n toiminnanjohtaja, Carita Harju. 

Jyväskylän yliopisto, Seminarium, Seminaarinkatu 15. 

Keskustelukammari: Seurantalot kulttuurin tiloina 

pe 11.8. klo 17 

Suomi100- juhlavuonna seuraintaloja ja niiden kansalaistoimintaa tuodaan esille monin tavoin. 

Valokuvaaja, arkkitehti Tuomas Uusheimo esittelee valokuvia seuraintalolta ja kertoo uudesta Seurantalolla-kirjasta. 

Rakennustutkija, arkkitehti Johanna Hakanen kertoo seuraintalojen historiasta. Mukana keskustelemassa myös Niko 

Jokinen Wolmar-hankkeesta. Keskustelua seuraintalojen kulttuuriperinnöstä ja merkityksestä vetää 

museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen. 

Aalto-sali, Kauppakatu 30. 

 

Kamarimusiikkikonsertti 

pe 11.8. klo 19 

Voces Intimae -kamarimusiikkikonsertti. Jyväskylä Sinfonian kamarimusiikkikokoonpano. 

Prokofjev: Kvintetto g-molli op. 39 

Sibelius: Jousikvartetto d-molli op. 56, Voces Intimae 

Niina Tuunainen ja Kaisamari Hiltunen, viulu 

Maria Mangeloja, alttoviulu 

Juha Malmivaara, sello 

Jani Koskela, kontrabasso 

Gil Shaked-Agababa, klarinetti 

Nahoko Kinoshita, oboe 

Aalto-sali, Kauppakatu 30. 

 

 

 

 



Konsertti:  Ihan pihalla, silti kotona 

pe 11.8. klo 20 

 

Seminaarinmäen mieslaulajat, johtaa Reima Viitala. Lounaispuisto, Seminaarinkatu 34. Vapaa pääsy. 

 

 

Kotiseutuklubi 

pe 11.8. klo 21-22.20 

Kotiseutuklubi kokoontuu Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa. Kotiseutuklubin jäsenten illanvietossa 

ohjelmassa Kotonen, kuvaelma Kotiseutuliiton maskotista. Ensiesitys. Idea, käsikirjoitus ja toteutus: Pasi Karjalainen 

(Juuka), Eija Meriläinen (Juuka), Eero Kallio (Koski as.), Elise Hakala (Kokkola) ja Timo Pajunpää (Kokkola). Tarjoilua. 

Kotiseutuklubin jäsenmaksun maksaneille vapaa pääsy, muilta 30 euroa, mikä kattaa loppuvuoden jäsenmaksun. 

Jyväskylän yliopiston vanha juhlasali, Seminaarinkatu 15. 

 

 

 

 



Leffapiknik 

pe 11.8. klo 22 

Jyväskylän meininki (2016) on dokumentti kaupungista, sen punkkareista ja heidän filosofiastaan. DIY- työnä 

toteutettu tarina kertoo Jyväskylän punk-skenen tarinan vuosilta 1977-2016. Ohjaus Mikko Järvinen. 

Mukana myös elokuvan tekijöitä haastatelevana. Elokuvan kesto 1 h. Yhteistyössä Keski-Suomen elokuvakeskuksen 

kanssa. Lounaispuisto, Seminaarinkatu 34. 

_______________________________________________________________________________________ 
Lauantai 12.8.2017 

 (  

Kotiseuturetket 

la 11.8. klo 9-17 (Paitsi retki maanmittauksen historiaan pe 10.8. klo 17) 

 Profeetta omalla maallaan: Alvar Aalto-kohteet Jyväskylässä (puolipäiväretki) 

 Naisen kynästä: Naisarkkitehtien töitä Jyväskylässä (puolipäiväretki) 

 Jyväskylä 180 -vuotta (puoilipäiväretki) 

 Saarijärvi - pala Suomea, kappale sydäntä sen 

 Kaunista Suomea, puhdasta kieltä ja upeita puukirkkoja: Petäjävesi - Keuruu 

 Historiaa ja huipputeknologiaa Äänekoskella 

 Taidetta ja teollisuutta - Taiteilijaelämää Korpilahdella, huopateollisuutta ja paperiperinnettä Jämsässä. 

 Taidekeskuksesta savutuvan kautta kansallismaisemaan: Taidekeskus Järvilinna Laukaassa - Konnevesi. 

 Retki maanmittauksen historiaan: Struven ketju Oravivuorella (puolipäiväretki) 

 

 

Kotiseututori jatkaa Jyväskylän kävelykadulla 

pe 11.8. ja la 12.8. klo 10-18 

Kotiseututorin myynti- ja esittelypisteet. 

 

 

 

 

 

 



Kirjailijapaneeli 

la 11.8. klo 12-14 

 

 

Kotoisa ja kammottava - paikkojen tuttuus ja vieraus kirjallisuudessa. 

Keskustelemassa Jouni Tossavainen, Anne Hänninen ja Jaakko Luoma. Keskustelua johdattaa Penjami Lehto.  

Kirjailijapaneelin jälkeen professori Tarmo Kunnas kertoo keväällä ilmestyneestä kirjastaan "Hyvää kotiseutua 

etsimässä. Eurooppalainen matkakirja". Haastattelijana Johannes Silvennoinen. Tarmo Kunnas (s.1942) on toiminut 

Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden professorina sekä Suomen Ranskan- instituutin johtajana Pariisissa. 

Jyväskylän kaupunginkirjasto, Vapaudenkatu 39-41. 

 

Jyväskylän puhallinorkesteri 
la 11.8. klo 13 Kuokkalan kartano, Hämeenpohjantie 50.

 

Olokee hiljaa ja huutakee! -kotiseutuhuutokauppa 

la 11.8. klo 15 

 

Meklarina huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Tuotto Kotiseutusäätiölle.http://www.kotiseudulle.fi/ 

Myynnissä olevaan tavaraan voi tutustua ennakkoon klo 14 alkaen. Kauppatavarat ovat esillä 

myös: Kotiseutuhuutokauppa Toivolan Vanha Piha, Cygnaeuksenkatu 2. 

 

http://www.kotiseudulle.fi/
http://www.jyvaskyla.fi/kotiseutupaivat/ohjelma/20170812/huutokauppa


Wanhat koululaulut -yhteislaulutilaisuus 

la 11.8. klo 16 

 

 

 

   

 Laulattajina Jenna Bågeberg ja Loiskis-orkesteri. 

Toivolan Vanha Piha, Cygnaeuksenkatu 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://loiskis.fi/


Gaalailta Normaalikoululla  

la 11.8. klo 19 

      

     

 

Esiintyjinä Lapsikuoro Vox Aurea, Jyväskylä Sinfonian kamarikokoonpano, Toistuvat Yllätykset. Kamarineuvos Erkki 

Fredriksson. Jyväskylän Normaalikoulu, Yliopistonkatu 1. 

 
 

 

Iltamusiikkia Toivolan Vanhalla Pihalla 

la 11.8. klo 19 alkaen 

Hilkka Louhivuori soittaa tunnelmallista musiikkia: vanhoja suomalaisia iskelmiä, jazz-standardeja ja omaa tuotantoa. 

Toivolan Vanha Piha, Cygnaeuksenkatu 2. 

 

 



Sunnuntai 13.8.2017 

Juhlajumalanpalvelukset 

su 13.8. klo 10 

Jyväskylän kaupunginkirkko, Kirkkopuisto. 

Jyväskylän Ortodoksinen kirkko Liturgia, Rajakatu 39, Jyväskylä Kirkkokahvit kaupunginkirkon jumalanpalveluksen 

jälkeen kaupunginteatterin lämpiössä. Liturgian jälkeen ortodoksisen kirkon juhlasalissa. Seppeltenlasku 

sankarihaudoille, Puistokatu 20. 

 

 

Koko perheen konsertti: Lastenooppera Mörri-Möykyn suvi 

su 13.8. klo 14 

 

Mukaansatempaava musiikkisatu ystävyydestä, korpimetsän olennoista ja keskikesän luonnon ilmeellisyyksistä! 

Sävellys ja sanoitus Marjatta Pokela. 

Esiintyjinä Mörri Möykyn soittokunta Ikosten, Pokeloiden ja Louhivuorten sukujen jäseniä kolmessa polvessa. 

Yhteistyössä UPM: http://www.metsamaailma.fi Jyväskylän yliopisto, Musica-Sali. 

http://www.metsamaailma.fi/

