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Valon katedraali -ympäristötaideteos avaa Jyväskylän Valon kaupunki -tapahtuman
perjantaina 21.9.
Kaikkien aikojen seitsemäs Valon kaupunki -tapahtuma avataan perjantaina 21.9. kello 19.30
Kirkkopuistossa toteuttavalla Valon katedraali -ympäristötaideteoksella. Teoksen on suunnitellut joensuulainen valotaiteilija Kari Kola.
Kirkon ulkopuolelle laitetaan neljä kappaletta suurtehoisia valonheittimiä, joilla muodostetaan
eräänlainen ”valokatto” kirkon päälle. ”Valokatto” näkyy kauas, koska valokiilat risteävät noin
kilometrin korkeudessa.
Valon katedraalin perusideana on valaista Kaupunginkirkon julkisivut sekä läheisiä puita ja
muuta kirkon ympäristöä. Kirkon julkisivua elävöitetään ja rakennuksen arkkitehtonista muotoa sekä väriä muutetaan valaistuksen avulla.
Kirkon välittömään läheisyyteen tehdään kirkkoa ympäröivä, muuntuva äänimaisema. Teoksen avajaisissa perjantaina on mukana kymmeniä tanssijoita, jotka värittävät teosta hakemalla valosta ja varjoista impulsseja liikekieleensä.
Valon katedraali -teos toteutetaan perjantaina 21.9. ja lauantaina 22.9. Kummallakin kerralla
teoksen esitys alkaa kello 19.30 ja päättyy seuraavan vuorokauden puolella yöllä kello 2.
Jyväskylän seurakunta järjestää ohjelmaa Kaupunginkirkon sisällä varsinaisen avajaistilaisuuden jälkeen perjantaina 21.9. Luvassa on musiikkia kello 20.00 (Musica-kuoro johtajanaan Pekka Kostiainen) ja kello 20.40 (Lauri Wuolio, cupola). Kello 21 vuorossa on kompletorio eli rukoushetki päivän päättyessä. Lauantaina 22.9. musiikkiesityksiä on kirkossa kello
20.00 (Lauri Wuolio, cupola), kello 20.20 (Piia Laasonen, saksofoni) ja kello 20.40 (Risto Valtasaari, urut). Kello 21 on jälleen kompletorio.
Uusia valoteoksia ja valaistuskohteita
Jyväskylän 175-vuotisjuhlintaan liittyvässä Valon kaupunki -tapahtumassa on luvassa oppia,
iloa ja kokemuksia valosta. Mukana on entuudestaan tuttuja elementtejä ja tilaisuuksia, mutta
myös kosolti uutta. Erilaiset väliaikaiset teokset värittävät tapahtuman ajan keskustan kaupunkikuvaa. Esimerkiksi Jyväskylän Lyseon julkisivussa näytetään tutun Valotrilogia-teoksen
tilalla uusi valoaiheinen multimediaesitys ”Varjoista valaistuin”.
Niin sanottuun Soneran seinään toteutetaan myös iso urbaani projisointiteos, jossa on myös
oma äänimaailmansa. Teos on nähtävillä perjantaina 21.9. kello 20.30–24.00 ja lauantaina
22.9. kello 20.00–24.00.
Uusia pysyviä valaistuskohteita on yhteensä tusinan verran. Muun muassa Korpilahden kirkko ja Korpilahden Höyrygalleria sekä Äijälänsalmen vanha silta saavat uuden valaistuksen.
Kävelykadulla voi ihastella valaisinpylväiden saneerauksen lopputulosta.
Seuraa valoa!
Valon kaupunki -tapahtuman runsaasta ohjelmasta löytyvät edellisten lisäksi esimerkiksi aina
suositut Valo virtaa -tilaisuus Tourujoen laaksossa ja Guerrilla Lighting -valaistustempaus,

jolla haetaan uusia näkökulmia tuttuihin paikkoihin. Valon kaupungin saloihin voi perehtyä
myös opastetuilla kävelykierroksilla ja valokuvanäyttelyissä.
Valon kaupunki -tapahtuma päättyy Valon iltaan Toivolan Vanhalla Pihalla Cygnaeuksenkatu
2:ssa sunnuntaina 30.9. kello 19.00–20.30. Ilta päättyy näyttävään tuliperformanssiin.
Tapahtumaesitteen sisältävä Valon kaupunki -lehti jaetaan mainospostin kanssa koteihin
lauantaina 15.9. Esite ja lehti löytyvät myös verkosta osoitteesta
www.valonkaupunki.jyvaskyla.fi. Tapahtumiin on vapaa pääsy, ellei ohjelmatiedoissa toisin
mainita.
Hyvin suunniteltu valaistus vähentää kustannuksia
Valon kaupunki -tapahtumalla on myös kansainvälinen ulottuvuus, sillä sen yhteydessä Jyväskylässä järjestetään maailman valon kaupunkien yhdistyksen LUCI:n City under Microscope -seminaari, joka on suunnattu valaistusalan ammattilaisille. Seminaariin odotetaan noin
120 valoalan osaajaa ja päättäjää 30–40 jäsenkaupungista.
Suurelta osin yhteistyökumppanien tuella järjestetty Valon kaupunki -tapahtuma on osa Valon
kaupunki -hanketta. Kyseessä on kaupungin strateginen kehittämishanke, jolla on luotu Jyväskylästä Suomen paras taajamavalaistuksen oivaltaja.
Hyvin suunniteltu taajamavalaistus vähentää energiankulutusta ja valaistuskustannuksia. Lisäksi sillä luodaan viihtyisä ja turvallinen ympäristö asukkaille, yrityksille ja matkailijoille.
Valon kaupunkia rakentavat paikalliset yritykset ja kiinteistönomistajat yhteistyössä kaupungin kanssa. Jyväskylässä onkin jo yli 80 upeata valaistuskohdetta.

Lisätiedot:
- Valon kaupunki -lehti ja tapahtuman ohjelma: www.valonkaupunki.jyvaskyla.fi
- Valon kaupunki -hanke: Jani Ruotsalainen, puh: 0400 642 364, jani.ruotsalainen[at]jkl.fi
- Valon katedraali -teos: Kari Kola, Valoparta Oy, puh: 044 0574 555, kari[at]valoparta.com

