
Oletko ollut jo muutaman vuoden eläkkeellä tai oletko pian jäämässä pois 
työelämästä? Etsitkö uusia harrastuksia, uutta tekemistä arkeesi? Haluatko mukaan 

uuteen yhteisöön? Onko elämässäsi tilaa uusille ystäville?

Nyt kannattaa tulla suorittamaan Kirkkopuiston laudatur. Saat runsaasti tietoa syksyn 
harrastuksista ja tapahtumista. Voit nauttia kulttuurielämyksistä ja viettää iloisen 

iltapäivän mukavassa seurassa. Voit istahtaa kahvikupposen äärelle tai nauttia lasin 
kuohuvaa. Tule kokemaan ja tietysti osallistumaan arpajaisiin!  Ota kaverisi mukaan! 

     Lisätietoa: www.jyvaskyla.seniorit.fi, facebook.com/Jyvaskylanseniorit
 

Lämpimästi tervetuloa!

KIRKKOPUISTON LAUDATUR 
Pe 9.9.2022 klo 14.00 -16.30 
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Keskustie

Hyvinvointi- ja joogastudio Yarnanta, Kulttuuriluotsit
Keski-Suomen kansallinen senioripiiri ry                                    

Olen suorittanut Kirkkopuiston laudaturin. Olen kiertänyt vähintään kolme 
esittelykohdetta ja saanut niistä leiman tähän arpalippuun. Osallistun arvontaan. 
Lisäksi kerron, mitkä kolme kohdetta tai asiaa olivat kiinnostavimmat. Annan 
yhteystietoni.
Kiinnostavimmat kohteet tai asiat: 
1: ____________________________________________________________________
2: ____________________________________________________________________
3: ____________________________________________________________________
Nimi: _________________________________________________________________
Puh:__________________________________________________________________
Sähköposti: ___________________________________________________________

  Minuun voi ottaa yhteyden ja lähettää esittelijöiden tiedotteita

ARPA JA YHTEYSTIEDOT

Laudaturin sinulle tarjoavat: 
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Tapahtuma-aikataulu
Kierrä omatoimisesti – 
omaan tahtiin!
Ohjelmat alkavat kaikissa kohteissa:
klo 14.00
klo 14.45
klo 15.30
klo 16.30 Arvonta Bistron pihassa

Osallistumisen voi aloittaa omatoimisesti 
mistä kohteesta tahansa ja osallistua 
tapahtumaan oman mielenkiinnon mukaan 
valitsemassaan järjestyksessä.
Jokaisessa tapahtumakohteessa on jaossa 
tapahtumaesite ja ohjausta osallistumiseen 
sekä Laudaturin suorittamisleimausta.
Tietoja tapahtumasta antavat: 
Merja Kumpula p. 045 355 91 21 ja 
Sirpa Teräväinen p. 045 631 51 08

Jyväskylän kaupungintalo - tutustu 
kaupungintaloon 

Kaupungintalon toisen kerroksen 
valtuustosalissa Jyväskylän kaupunki ja 
Jyväskylän seniorit ry esittelevät senioreille 
suunnattuja monipuolisia kulttuuri- ja 
aktiviteettipalveluja syksylle 2022. Ensimmäisen 
kerran pääsette tutustumaan myös Jyväskylän 
vanhusneuvoston toimintaan.  

Kaupungintalon esittelykierrokset lähtevät 
kaupungintalon 2. kerroksen aulasta. Pääsette 
tutustumaan kulttuuriluotsien opastuksella 
kaupungintalon tiloihin ja taiteeseen. Kierros 
kestää noin 30 min. Ala-aulasta saatte lipukkeen, 
jossa on kellonaika, milloin teidän ryhmän kierto 
alkaa. Ryhmään mahtuu 20 henkeä. Kerran 
puolessa tunnissa lähtee kaksi ryhmää liikkeelle.

Tervetuloa mukaan.

Jyväskylän kaupungintalo (kohde nro 1)

Kaupunginteatteri (kohde nro 2)

Kaupungintalo
Opastettu kierros kaupungintalolla 
Kulttuuriluotsit  Hanne Laitinen
kulttuuriluotsikoordinaattori
Juhlasalissa esittelypöydät
Kaupungin monipuoliset 
kulttuuripalvelut ja muu syksyn 
toiminta senioreille Outi Savonen
Jyväskylän seniorien syyskauden 
ohjelma
Merja Kumpula ja Eija Alakangas
Jyväskylän vanhusneuvosto/
Keski-Suomen hyvinvointialueen 
vanhusneuvoston jäsen  
Kaija Heikura
Jyväskylän senioreista paikalla:
Merja Kumpula, puh. 0453559121 ja 
Eija Alakangas. puh. 0400542454 
Jyväskylän vanhusneuvoston/ 
Keski-Suomen hyvinvointialueen 
vanhusneuvoston jäsen Kaija Heikura, 
puh. 0447021342
Jyväskylän kaupunki, esittelijä: 
Outi Savonen (ikääntyneiden palvelut/
kulttuuri ja osallisuuspalvelut) 
p. 050 597 89 54
Ala-aulassa tulijoille jaetaan kiertoa 
varten lipukkeet 
Laudatur leimojen hakijat saavat 
leimansa toisen kerroksen juhlasalissa 
Jyväskylän seniorit ry:n toimipisteestä.

Ohjelma:
klo 14.00 Jyväskylä 
Sinfonian jouset
klo 14.45 
Jyväskylän seniorit ry
klo 15.00 Jyväskylän 
kaupunginteatteri, 
Jouni Huhtaniemi
klo 15.45 
Jyväskylän seniorit ry
Yhteydet:
Jyväskylän seniorit ry, 
Sirkka Saarinen, 
p. 040 591 90 95

Kaupunginkirkko (kohde nro 3)

Suomen käsityön museo (kohde nro 4)

Kirkkopuisto ja Bistro Kirkkopuisto (kohde nro 5)

Oma Säästöpankin teltta (kohde nro 6)

Tule konsertteihin!
Tule kuulemaan, mitä 
seurakunta tarjoaa senioreille.
Tule saamaan tietoa Jyväskylän 
seniorien syystoiminnasta!

Ohjelma:
klo 14.00 Kannel kuoro laulaa ja 
esittäytyy musiikkipedagogi Ulla 
Kotamäen johdolla
Seurakunnan syystoiminta 
senioreille, Diakoniatiimi
Jyväskylän seniorien syystoiminta, 
Asko Malinen
klo 14.45   Urkukonsertti, kanttori 
Pertti Tahkola
Seurakunnan ja Jyväskylän 
seniorien toiminnan esittelyt
klo 15.30 Urkukonsertti, kanttori 
Pertti Tahkola
Yhteydet:
Jyväskylän seniorit ry, Asko Malinen 
p. 0400 5288 79

Tule tutustumaan Suomen käsityön 
museon näyttelyihin ja senioreille 
tarjottavaan toimintaan.
Saat tietoa Jyväskylän seniorit ry:n 
monipuolisesta toiminnasta.
Tervetuloa!

Tule osallistumaan!
Tule hankkimaan tietoa Jyväskylän 
seniorit ry:n syystoiminnasta.
Tule kohtaamaan ja viihtymään 
Bistroon!
Bistrossa erikoistarjous kahvihetkeen tai 
lasilliseen kuohuviiniä.

Tule tutustumaan Oma Säästöpankkiin: 
paikkakunnan parhaaseen pankkiin 
sekä osallistumaan arvontaan!

Yhteydet:
Jyväskylän seniorit ry, 
Sinikka Ylönen p. 0400 3890 88

Osallistava ohjelma:
klo 14.00 Puistojoogaa, Yarnanta-
joogastudio
klo 14.45 Jumppaa 
lavatanssimusiikin tahtiin, Sylva 
Mannsten
klo 15.30 Rivitanssia, Rebel Boots
Tapahtuma-arvonta klo 16.30
Yhteydet:
Jyväskylän seniorit ry, Sylva 
Mannsten, p. 050 561 12 48

Tule tutustumaan ja 
hankkimaan uusia 
harrastuksia! Tule 
pysähtymään kahvikupposen 
äärelle!
Esittelystandeillä: 
Jyväskylän kaupunginteatteri, 
Jyväskylä Sinfonia, 
Ikääntyvien yliopisto, 
Jyväskylän seniorit ry.
Teatterilämpiön ravintola, 
Sodexo Oy, on auki klo 
13 – 16.00 kohtaamisia ja 
pysähtymishetkiä varten.


