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Tavoite ja aiempi 
suunnittelu

Jyväskylän sydän -projektin ensi vaiheen tavoitteeksi määriteltiin tuottaa taide- ja kulttuurilaitosten toiminnan, tilankäytön ja sijaintipaikkojen 
konseptisuunnitelma vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Jyväskylän sydän -projekti jatkaa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman ja Jyväskylän keskustavisio 2030:n aloittamaa työtä. Projektissa on tutkittu, 
kuinka niissä ilmaistujen tavoitteiden toteutus olisi mahdollista - vaikuttavimmin, innostavimmin ja edullisimmin. 

Varsin tuore aiempi suunnittelu on ollut kiitettävän perusteellista, joten taiteen ja kulttuurin tuottamia yleisiä hyötyjä ei ole ollut 
tarkoituksenmukaista tässä yhteydessä selvittää tai kuvata kovin seikkaperäisesti.

Konseptisuunnittelu

Konseptisuunnitelma on tarkoituksenmukainen menettelytapa erityisesti silloin, kun käsillä on lukuisia toisistaan poikkeavia toteutusvaihtoehtoja. 



Jyväskylän sydämessä oli alussa juuri tällä tavoin: toimintojen yhdistämisen ja eri sijaintipaikkojen vaihtoehtoja oli käytännössä 
kymmeniä. 

Konseptisuunnitelma tarkoittaa työmenetelmänä sitä, että luonnostasoisen suunnittelun avulla pyritään riittävän tarkasti arvioimaan 
erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja, niiden vaikutuksia ja kustannuksia, jotta pystyttäisiin osoittamaan, mitkä vaihtoehdot parhaiten 

palvelevat suunnittelulle asetettuja tavoitteita. Konseptisuunnittelun avulla voidaan siis seuloa esiin ne vaihtoehdot, joiden 
tarkempaan tutkimiseen kannattaa sijoittaa aikaa ja varoja. 

Lopputuotoksena konseptisuunnitelma tarkoittaa, että erilaisista mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista on seulottu luonnosmainen 
kokonaisnäkemys suunnasta, johon projektin asiantuntijoiden mielestä kannattaa edetä yleis- ja hankesuunnittelun keinoin. 

Jyväskylän sydän -projektin näkemys koskee kaupungin taide- ja kulttuurilaitosten toimintaa, tilankäyttöä ja sijaintia. 

Samoin yleis- ja hankesuunnitteluvaiheessa tulisi käsitellä kaikkia näitä kolmea asiakokonaisuutta yhdessä, toimintaa, tilankäyttöä ja 
sijaintia.

Vuoden 2017 kulttuurisuunnitelma

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan 29.11.2017 hyväksymä kulttuurisuunnitelma käsitteli taiteen ja kulttuurin tila-asioiden kysymyksiä, 
jotka liittyivät toimintaan ja sijaintiin seuraavasti:



”Tilakysymyksissä yhtenä tärkeänä kokonaistavoitteena on kaupunkikeskustan elävöittäminen ja kehittäminen kulttuurin keinoin.” 

”Tilojen kehittämisessä löydetään toimijat, jotka voisivat tulevaisuudessa tehdä syvempää yhteistyötä ja toimia saman katon alla.”

”Tiloissa tarjotaan elämyksellisiä ja kokemuksellisia kulttuuripalveluita, jotka vaikuttavat positiivisesti kaupunkilaisten arjen 
hyvinvointiin ja elämänlaatuun.” 

”Tilat ovat kaupunkilaisille avoimia, esteettömiä ja sijaitsevat helposti saavutettavissa paikoissa. Ne ovat houkuttelevia, yhteisöllisiä 
"olohuoneita" ja kohtauspaikkoja opiskella, viettää aikaa ja harrastaa joko yksin, perheen tai ystävien kanssa.” 

”Tilojen avoimuutta tuetaan mahdollisimman laajoilla aukioloajoilla ja tarjoamalla myös paljon pääsymaksutonta koettavaa.” 

”Tilat ovat monikäyttöisiä, helposti muunneltavia ja kannustavat rajoja ylittäviin kokeiluihin sekä yhteistyöhön eri toimijoiden välillä.” 

Nämä tiloja koskevat lauseet – jotka visioivat yhtä lailla toimintaa ja sijaintipaikkoja kuin tilankäyttöä ja olosuhteita - ovat luoneet 
näkemyksellisen lähtökohdan Jyväskylän sydän -projektille. Projektissa on osin samalla tekijäjoukolla syvennetty ja tarkennettu sitä, 

kuinka tavoitteet olisivat toteutettavissa  

Vuoden 2018 keskustavisio 2030

Toinen keskeinen lähtökohta on ollut Jyväskylän kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymä keskustavisio 2030. Kulttuuri todettiin 
siinä yhdeksi neljästä kaupunkikeskustan kehittämisen päälinjasta. Kulttuurin lisäksi keskustavisio 2030 mainitsee asumisen, palvelut 

ja liikenteen. 



Taide ja kulttuuri houkuttelee keskustavision mukaan ihmiset keskustaan. 

Toisaalta keskusta muodostaa valtuuston linjauksen mukaan otollisen sijaintipaikan taiteen ja kulttuurin toiminnalle. Tavoitteena tulee 
olla:

”Toimivat ja monipuoliset puitteet kulttuurille ja tapahtumille. Perinteisten taidelaitosten tilojen laaja hyödyntäminen. Suuret ja 
pienet tapahtumapaikat ovat avoinna kaikille tapahtumajärjestäjille”

Lisäksi taide ja kulttuuri tuottavat keskustavision mukaan ydinkeskustassa väestön hyvinvointia ja elinkeinojen kehitystä, koska
keskusta on asioinnin tärkein kohdepaikka ja esimerkiksi luovan talouden yritystoiminnan tiivistymä. 

Palveluiden kysyntä- ja vaikutuspotentiaali on aina suurimmillaan kaupunkikeskustan vilkkaimmassa paikassa. Siksi kuluttajakaupan ja 
-palveluiden parhaat brändiliikkeet hakeutuvat käytännössä poikkeuksetta ydinkeskustan vilkkaimpaan sijaintipaikkaan kaikissa 

kaupungeissa. 

Jyväskylässä vilkkain paikka sijoittuu Asemakadun ja Kauppakadun risteykseen eli Kompassin-risteykseen. Sen kautta käy 
vuorokausittain keskimäärin 25 000 jalankulkijaa. Myös keskustavisio 2030 tunnistaa Kompassin-risteyksen kävelykeskustan 

kiinnekohdaksi. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/jyvaskylan_kulttuurisuunnitelma_29112017.pdf

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/jyvaskylan-kaupunki-keskustavisio_hyvaksytty.pdf



Projektisopimus
Rehtori Mikko 

Saikkonen, 
vs. intendentti Nikke 

Isomöttönen, 
teatterinjohtaja Hilkka 

Hyttinen, 
toimialajohtaja Eino

Leisimo, 
kirjastotoimenjohtaja 
Seija Laitinen-Kuisma, 
palvelualueen johtaja 

Ari Karimäki, 
projektipäällikkö Janne 

Viitamies ja 
museotoimenjohtaja 

Heli-Maija
Voutilainen. 

Kuvassa olevien lisäksi 
projektiryhmään ovat 
kuuluneet vs. 
kulttuuripäällikkö 
Marita Kajander, 
kulttuuripäällikkö Mari 
Aholainen, 
kuvataidekoulun
rehtori Klaus 
Savolainen, käsityön 
museon johtaja Taina 
Rantala, 
elinkeinoyksikön 
projektipäälliköt Pirkko 
Flinkman ja Ora 
Nuutinen.

Osallistujien vastuuta korostava sopimus allekirjoitettiin 19.9.2018.
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Jyväskylän sydän -projektin taiteen ja kulttuurin toimijat 

Jyväskylän taiteen ja kulttuurin ammattimainen kenttä koostuu kaupungin 
laitosten lisäksi yksittäisten taiteilijoiden omasta työstä ja yhtiöiden, yhdistysten, 
säätiöiden, oppilaitosten ja muiden sen kaltaisten ylläpitämästä taiteen työstä. 

Varsinkin kaupungin laitoksilla on yleensä suoraan yleisölle suunnatun toiminnan 
lisäksi paljon erilaista nuoriso-, kasvatus-, yleisö- ja kansalaistyötä. 

Taiteen toimialasta ei kuitenkaan voi puhua ilman niin sanotun vapaan kentän 
toimintaa. 

Jyväskylän taiteen ja kulttuurin toimijakenttä on laaja, monitahoinen ja 
kansainvälisesti verkottunut, eikä sitä voi pelkistää vain niiden toimijoiden 
joukoksi, jotka ovat tässä projektissa mukana. 

Kaupungin taide- ja kulttuurilaitokset 

Jyväskylän sydän -projektin ytimen muodostavat kaupungin taide- ja 
kulttuurilaitokset. 

Projektin toimeksiannon lähtökohtana on ollut selvittää kaupungin laitosten 
tilainvestointien ratkaisuvaihtoehtoja toimintalähtöisesti. 

. 

Jyväskylän kaupungin taide- ja kulttuurilaitokset edustavat vuosikymmenien aikana 
vakiintuneita taiteen ja kulttuurin aloja. Laitosten asema perustuu lainsäädännön 
velvoitteisiin ja valtionosuuksiin. Kaupungilla on esimerkiksi velvoite järjestää 
kirjastopalvelut asukkailleen. Valtion budjetista tulee kaupungille vuosittain taide-
ja kulttuurilaitosten henkilötyövuosiin perustuvaa rahoitusta. 

Koska Jyväskylän kaupungin taide- ja kulttuurilaitokset sijaitsevat ja pääosin 
toimivat nykyisin kaupunkikeskustassa, on ollut olennaista yhdistää projektiin 
myös keskustan kehittämisen näkökulma – kuten myös toimeksiannossa todetaan. 

Taide- ja kulttuurilaitosten uusi integroitu toimintamalli ja mahdolliset uudet 
sijaintipaikat tuottavat lisää uusia kävijöitä keskustaan ja myös uusia asiakkaita 
keskustan liikkeisiin. 

Jäljempänä olevassa taulukossa esitellään kaupungin taide- ja kulttuurilaitosten 
keskeinen yleisölle avoimesti markkinoitava toiminta ja toiminnan nykyisin 
saavuttama vuotuinen yleisömäärä. 

Yleisömäärätavoite puolestaan viittaa kuviteltuun tulevaisuuteen, jossa Jyväskylän 
sydämen ehdottamat toiminnalliset uudistukset ja tilainvestoinnit olisi toteutettu. 

(Taulukosta puuttuvat projektiin kuuluvat kansalaisopisto, kuvataidekoulu ja 
kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, koska niiden markkinointi ja palvelu poikkeaa 
taulukossa mukana olevista.)



2 0 . 1 . 2 0 2 0    L O P P U R A P O R T T I J Y V Ä S K Y L Ä N  S Y D Ä N

Taulukon avulla voi hahmottaa kaupungin taide- ja kulttuurilaitosten toiminnan pääsisällön. Yleisömäärätavoitteen vertailu nykytilanteeseen osoittaa, kuinka paljon taide- ja 
kulttuurilaitokset voivat lisätä ydinkeskustan kävijämäärää, jos laitosten tuleva sijaintipaikka on ydinkeskustassa. 
Vapaa kenttä 
Jyväskylässä on merkittävä ja laaja taiteen vapaa kenttä. Vapaa kenttä toimii osin ammatti-, osin harrastajavoimin. Jyväskylän sydän -projektiin on osallistunut vapaan kentän 
toimijoista vakiintuneimmat. Monella niistä on oma toimitila, ja monet niistä ovat mukana kulttuuritalo Villa Rana -projektissa, jossa tavoitellaan yhteisiä tiloja ja 
toimintaolosuhteita useille toimijoille. 
Jyväskylän taiteen vapaan kentän vakiintuneimmat toimijat saavat toimintansa tueksi kaupunginavustusta ja osa myös valtionavustusta. 
Villa Ranan muuttaminen kulttuuritaloksi parantaa vapaan kentän toimijoiden toimintaedellytyksiä huomattavasti. Villa Rana on kannatettava hanke – mutta sekään ei riitä 
loputtomiin tyydyttämään vapaan kentän toimijoiden tilantarpeita. 
Vapaan kentän toimijat ovat osallistuneet myös Jyväskylän sydän -projektin konseptointivaiheen työpajoihin ja keskusteluihin. Olennaista on löytää uusia yhteistyön ja yhteisen 
tilankäytön tapoja vapaan kentän ja kaupungin taidelaitosten kesken. Jos Jyväskylän sydän jatkuu uuden integroivan toimintamallin suunnitteluun, ainakin tämä vapaan kentän 
toimijajoukko täytyy kutsua mukaan: 
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Keski-Suomen Tanssin Keskus 
Company Uusi Maailma 
Jyväskylän Tanssiopisto 
Keski-Suomen elokuvakeskus 
Teatterikone 
Teatteri Eurooppa Neljä 
Jyväskylän Taiteilijaseura ry Yläkaupungin Yö Jyväskylän Kesä 
Tanssiryhmä Off/Balance 
Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis 

Suurin osa vapaasta kentästä toimii pitkäjänteisesti esittävien taiteiden alalla. Jyväskylän teatteritalosta on uudistavan peruskorjauksen ja uuden toimintamallin avulla saatavissa 
paikka, joka tarjoaa hyvät olosuhteet pääkäyttäjänsä kaupunginteatterin lisäksi myös monelle vapaan kentän toimijalle. Samoin pääkirjaston ja museoiden tilat – yhtä lailla kuin 
mahdollinen uusi musiikkisali - palvelevat vapaata kenttää. 
On tavoiteltavaa, että vapaan kentän toimijoiden uudistavaa dynamiikkaa sijoittuisi myös kaupungin taide- ja kulttuurilaitosten tiloihin. 
Lyhyt yhteenveto vapaan kentän toimijoista 
Projektissa esitetiin Jyväskylän taiteen vapaan kentän toimijoille kolme kysymystä niiden toiminnan vaikuttavuudesta: mitä ne tuottavat yleisölle, kuinka paljon ihmisiä osallistuu 
vuosittain niiden produktioihin tekijöinä ja yleisönä ja minkälainen merkitys toiminnalla on yksittäisten taiteen ammattilaisten uran kannalta? 

1. Mitä tuotatte vuosittain yleisölle? 

Keski-Suomen Tanssin Keskus 
Keski-Suomen Tanssin tuottaa vuosittain erilaisia maksullisia sekä vapaapääsyisiä esityksiä, työpajoja, yleisökeskusteluja ja yhteisötaideprojekteja sekä joka syksyistä Tanssin Aika -
festivaalia. Keski-Suomen Tanssin Keskuksen tehtävänä on lisätä tanssitaiteen tunnettuutta sekä yhdistää taiteilijat ja yleisö Keski-Suomessa sekä valtakunnallisesti. 

Company Uusi Maailma (CUM) 
Company Uusi Maailma tuottaa 1-2 vuoden välein monitaiteisen kokopitkän näyttämöteoksen kantaesityksenä, sekä vuosittain erilaisia lyhytteoksia ja performansseja (myös joskus 
konsertteja ja elokuvatoimintaa) ulko- ja sisätiloissa sekä tilaustyönä - maksullisena ja ilmaisesityksinä. Pääosa CUM:n esityksistä toteutetaan Jyväskylässä, esitystoimintaa on 
kuitenkin myös muualla Suomessa ja ulkomailla. 
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Jyväskylän Tanssiopisto 
Jyväskylän Tanssiopisto tuottaa lukuvuoden aikana tanssin taiteen perusopetusta, laajaa ja yleistä oppimäärää keskimäärin 190 eri ryhmää viikossa. Oppilasmäärä syksyllä 2019 
on 1145, iältään 1-75-vuotiaita. Lisäksi tuotamme runsaasti erilaisia maksullisia sekä vapaapääsyisiä näytöksiä, esityksiä sekä työpajoja ja lyhytkursseja. 

Keski-Suomen elokuvakeskus 
Keski-Suomen elokuvakeskus tuottaa vuosittain elokuvan esitystoimintaa, joka tähtää elokuvataiteen aseman vahvistamiseen, esitystoiminnan uusien muotojen kehittämiseen 
sekä tarjonnan monipuolistamiseen. Tuotamme yleisölle uniikkeja elokuvaelämyksiä: teemallisia tapahtumia, festivaaleja, tekijävierailuita, elokuvakasvatusta, koulutusta, 
työpajoja, klubeja, keskustelutilaisuuksia ja monipuolista poikkitaiteista toimintaa eri yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Teatterikone Teatterikone on jyväskyläläinen ammattiteatteri, joka tuottaa vuodessa 2-4 kantaesitystä, jotka ottavat rohkeasti kantaa yhteiskunnan ilmiöihin ja puheenaiheisiin. 
Vähintään joka toinen vuosi tehdään esitys lapsille tai nuorille. Esitysten lisäksi Teatterikone tekee soveltavaa teatterin keinoja hyödyntäviä työyhteisö- ja 
vuorovaikutuskoulutuksia ja tilausohjelmaa yritysten juhliin ja tilaisuuksiin. Lisäksi yleisötyö on tärkeä osa Teatterikoneen toimintaa. Sen tavoitteena on sitouttaa yleisöä, 
syventää yleisön kokemusta ja mahdollistaa osallistuminen teatteriprosessiin sekä tavanomaisen yleisön ulkopuolelle jäävien potentiaalisten yleisöjen tavoittaminen. 

Teatteri Eurooppa Neljä 
Teatteri Eurooppa Neljä on toiminut vuodesta 1989 asti ja sen kotipaikka on sijainnut aina Keski-Suomessa. Teatteri tuottaa vuosittain neljä ensi-iltaa: yhden lastennäytelmän, 
yhden aikuisten näytelmän sekä teatterikabareen ja kesäteatterinäytelmän. Esityksistä kolme on kiertäviä ja niitä esitetään Jyväskylän lisäksi eri puolilla Keski-Suomea ja myös 
kiertueilla koko Suomessa. 

Jyväskylän Taiteilijaseura ry Jyväskylän Taiteilijaseura tuottaa vuosittain kolmen viikon välein vaihtuvia nykytaiteen näyttelyitä, keskimäärin 18 vuodessa. Taidelainaamossa on 
jatkuvan teosesittelyn lisäksi kuukausittain vaihtuva Kuukauden taiteilija -seinä. Taiteilijaseura järjestää muualla kuin omassa tilassa kahdesti vuodessa teosvälitystilaisuuden 
sekä vuosi- ja kesänäyttelyn. Kaikkiin näyttelyihin on vapaa pääsy (museo perii museossa järjestettäviin näyttelyihin pääsymaksun). Yläkaupungin Yö Yläkaupungin Yö on 
vuodesta 1992 alkaen vuosittain keväisin järjestettävä poikkitaiteellinen ja pääsymaksuton kaupunkifestivaali Jyväskylässä. Tapahtuman järjestämisestä vastaa Yläkaupungin Yö 
ry. Kyseessä on laajasti kaupunkilaisia osallistava tapahtuma, jonka suunnitteluun ja toteutukseen pääsevät osallistumaan kaikki halukkaat. Avarakatseisuudestaan tunnetun 
festivaalin teemoissa ja ohjelmassa vain mielikuvitus on rajana. 

Jyväskylän Kesä Jyväskylän Kesä on vuodesta 1956 alkaen järjestetty kulttuurifestivaali, joka järjestetään heinäkuussa Jyväskylässä ja sen lähialueilla. Poikkitaiteellisen 
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kaupunkifestivaalin ohjelmassa on muun muassa konsertteja, kursseja, teatteriesityksiä, elokuvanäytöksiä ja eri alojen keskusteluja ja luentoja. Tapahtuman järjestämisestä 
vastaa Jyväskylän Festivaaliyhdistys ry. 

Tanssiryhmä Off/Balance 
Off/Balance tuottaa sisältöjä nykytanssin ja eri taidemuotojen yhdyspinnoilla. Ryhmä järjestää esityksiä, kiertueita, osallistavia hankkeita sekä tapahtumia festivaaleista 
klubeihin ja monimuotoisiin työpajoihin ja yleisötyötilaisuuksiin. Toimintaa järjestetään monenlaisissa sisä- ja ulkoympäristöissä ja sisältöjä tarjotaan niin pääsymaksullisina kuin 
-maksuttominakin. 

Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis 
Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis on 20 vuotta toiminut jyväskyläläinen ammattiorkesteri, joka esittää vuodessa 140-150 konserttia ja ohjaa työpajoja. Näistä noin puolet tehdään 
Jyväskylän seudulla ja muut eri puolilla Suomea pieniinkin päiväkoteihin tai tapahtumiin. Loiskis saa valtiontukea (5 htv) ainoana lastenmusiikkiorkesterina Suomessa. Loiskis 
tekee yhteistyötä eri taiteenalojen ja orkesterien kanssa jatkuvasti, mm. kirjailijat, näyttelijät ja kuvataiteilijat ovat vierailijoina toiminnassamme. Orkesteri julkaisee levyjä noin 
kerran vuodessa ja niillä on mukana myös vierailevia konserttisolistejamme. Loiskis järjestää Musamaatio -kilpailuja, joihin osallistuvat koululaiset ja opiskelijat animoimalla 
Loiskiksen lauluja. Loiskis ylläpitää Suomen ainoaa lastenmusiikkiin erikoistunutta nettikauppaa. Myös yleisö pääsee osallistumaan leikkimällä ja laulamalla konserteissa. 
Teemme yhteistyötä myös opiskelijoiden ja oppilaiden orkestereiden ja kuorojen kanssa, he pääsevät esiintymään Loiskiksen kanssa konserteissa ja levyillä. Jyväskylässä Loiskis 
tekee tiivistä yhteistyötä taiteen vapaan kentän sekä kaupungin kanssa. 

2. Kuinka paljon ihmisiä osallistuu tuotantoihinne vuosittain tekijöinä ja yleisönä / kävijöinä? 

Keski-Suomen Tanssin Keskus 
Taiteilijoita ja taiteen mahdollistajia työllistyy vuosittain Keski-Suomen Tanssin Keskuksen kautta noin 65-100. Vuosittainen yleisömäärä vaihtelee 7000-12000 välillä. 

Company Uusi Maailma (CUM) 
Company Uusi Maailman esitysprojektitoiminnassa on mukana vuosittain 15-70 taiteilijaa, keskimäärin yhdistys työllistää vuosittain määräaikaisesti noin 30 henkilöä. 
Vuosittainen yleisömäärä vaihtelee esityskonsepteista riippuen 700-6000 katsojan välillä. 

Jyväskylän Tanssiopisto 
Jyväskylän Tanssiopistossa tanssinopettajia (vakituiset, sijaiset ja lyhytkurssit) ja muuta henkilökuntaa (muusikko, tuottaja, puvustaja) työllistyy vuosittain noin 40-50. 
Tanssiopiston näytöksen tai esityksiä näki viime vuoden aikana 11 500 katsojaa. Avoimissa ovissa kävi 830 vierasta. Toimintavuoden aikana oli oppilaskäyntejä syys ja 
kevätlukukauden tanssitunneilla yhteensä 87 252, kesäleireillä 325, kesäjaksolla 1556 ja läpi kesän tunneilla 1632. Eli oppilaskäyntejä lukuvuoden aikana oli 90 765. 
Yhteensä kaikessa toiminnassa oli lukuvuoden aikana 102 265 käyntikertaa. 
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Keski-Suomen elokuvakeskus
Elokuvakeskuksen näytöksissä ja tapahtumissa vierailee vuosittain 13 000 – 15 000 katsojaa. Taiteilijat-, ohjaajat- ja tekijävieraat sekä elokuvaan liittyvä keskustelu ovat osa 
elokuvakeskuksen toimintakonseptia. 

Teatterikone 
Teatterikone työllistää vuosittain 8-12 henkilöä, joista kaksi henkilöä työskentelee osa-aikaisesti kuukausipalkalla. Teatterikone tavoittaa vuosittain on n. 6000 - 8000 katsojaa. 

Teatteri Eurooppa Neljä 
Teatteri Eurooppa Neljä työllistää kokopäiväisesti yhteensä 11 henkilöä: neljä näyttelijää, neljä muusikkoa, teknikon, teatterisihteerin ja tuottajan. Lisäksi teatterissa 
työskentelee osa-aikaisesti tai kausiluonteisesti toiminnanjohtaja, taiteellinen johtaja, puvustaja ja siivooja sekä vierailevina työntekijöinä vuosittain vaihtuva määrä ohjaajia, 
muusikoita ja näyttelijöitä. Teatterin esityksissä kotinäyttämöllä Jyväskylässä sekä kiertueilla eri puolilla Suomea käy vuosittain yhteensä n. 20 000 - 30 000 katsojaa. 

Jyväskylän Taiteilijaseura 
Taiteilijoita ja taiteen mahdollistajia työllistyy vuosittain Jyväskylän Taiteilijaseuran kautta noin 250. Vuosittainen yleisömäärä vaihtelee 13 000 – 17 000. 

Yläkaupungin Yö Yläkaupungin Yö työllistää vuosittain määräaikaisesti noin 60 henkilöä. Festivaalin kävijämäärä on ollut vuosittain yli 30 000 kävijää. Ennätysvuonna 2019 
kävijöitä oli yli 50 000. 

Jyväskylän Kesä Jyväskylän Kesä työllistää kaksi kokoaikaista työntekijää, noin 40 osa-aikaista työntekijää ja noin 85 vapaaehtoista. Jyväskylän Kesässä esiintyy vuosittain noin 
200 esiintyvää taiteilijaa. Festivaalin kävijämäärä vuonna 2019 oli yli 32 000. 

Tanssiryhmä Off/Balance 
Off/Balance työllistää vuosittain kolme vakituista työntekijää (toiminnanjohtaja noin 0,63htv ja kaksi taiteellista johtajaa noin 0,22htv/hlö + mahdollisten henkilökohtaisten 
taiteilija-apurahojen turvin työskentely) ja noin 12-17 projektikohtaista vierailevaa taiteilijaa. Ryhmän toiminta on tavoittanut viime vuosina 3700-5800 osanottajaa/vuosi 

Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis Loiskiksella on viisi vakituista kokopäiväistä työpaikkaa, neljä muusikon ja yksi tuottajan paikka. Vierailijoita työllistetään vuosittain 10-15 
henkilöä. Yleisöä konserteissa ja osallistujia työpajoissa on keskimäärin noin 20 000 vuodessa. 
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3. Asemanne taiteilijanpolulla. Luonnehdi toimintaanne siltä kannalta, mitä toimintanne merkitsee yksittäisen taiteen toimijan ammatillisen kehityksen ja uran kannalta? 
Ovatko tuotantoihinne osallistuvat taiteen toimijat nuoria, joista osasta tulee ammattilaisia, vai kuinka luonnehtisit toimintanne merkitystä taiteen toimijoiden kannalta? 

Keski-Suomen Tanssin Keskus 
Keski-Suomen Tanssin Keskus tarjoaa työskentelymahdollisuuksia mm. hankkeiden, apurahojen ja projektien kautta. Keski-Suomen Tanssin Keskus tarjoaa taiteen 
ammattilaisille ja jäsenistölle koulutus- ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä apua oman taiteellisen työskentelyn eri vaiheisiin. 

Company Uusi Maailma (CUM) 
Company Uusi Maailma on ainoa keskisuomalainen monitaiteinen esittävän taiteen ammattiryhmä. CUM edistää esitysprojektitoiminnassaan eri taiteen alojen tekijöiden 
yhteistyötä, ja toimii alallaan taiteellisena edelläkävijänä. Esitystuotantoihin osallistuminen kehittää ja ylläpitää eri taiteen alojen ammattilaisten omaa taiteilijaidentiteettiä, 
urakehitystä, tapahtumatuotannon osaamista ja verkostoitumista. Työryhmissä on eri taustaisia ja ikäisiä (yli 16 v) taiteen toimijoita. Osalle (nuorista) tekijöistä on avautunut 
koulutus- tai työmahdollisuuksia Jyväskylässä ja muualla Suomessa CUM:n toimintaan osallistumisen ja taiteellisen erikoistumisen kautta. CUM on luonut Jyväskylään kiinteän 
ja pitkäjänteisesti toimivan taiteilijayhteisön, jonka toimintaan osallistuu taiteilijoita myös muualta Suomesta, sekä mahdollistaa taiteilijoille pysyvän taiteellisen 
toimintaympäristön Jyväskylässä. 

Jyväskylän Tanssiopisto 
Jyväskylän Tanssiopisto opetustoiminta tarjoaa usealle alueen tanssitaiteilijalle mahdollisuuden elää tanssiopetuspalkalla ja sen lisäksi tehdä omaa taiteellista työtä ja omia 
tanssiproduktioita. Tanssin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suorittaneista harrastajista tulee usein tanssin ammattilaisia, tai alalla muuten toimijoita ja 
vähintäänkin tanssiesitysten aktiivisia katsojia. Myös laaja piiri oppilaiden perheistä oppii käymään katsomassa tanssiesityksiä lapsen harrastamisen myötä. Tanssiopisto 
tarjoaa alueen ammattilaisille harjoittelusaleja käyttöön edullisesti. 

Keski-Suomen elokuvakeskus 
Elokuvakeskuksen tuottama festivaalitoiminta sekä korttelikino toiminta tarjoaa mahdollisuuksia uusille elokuvantekijöille saada oma elokuva valkokankaalle ja yleisön 
nähtäväksi. Merkittävä osa kotimaisista nuorista tekijöistä; ohjaajista, näyttelijöistä ja käsikirjoittajista yms. tulee julkisuuteen juuri festivaalinäytösten siivittämänä. 
Elokuvakeskus toimii tuotantoalustana alueen elokuvafestivaaleille, kuten Arktisen Upeeta – festivaali ja Viitasaaren elokuvaviikko. Elokuvakeskus kouluttaa tulevaisuuden 
elokuvatyöntekijöitä sekä elokuvan esitystekniikan-, tapahtumatuotannon- että elokuvakasvatuksen alueilla. 

Teatterikone 
Teatterikone työllistää jäseniensä lisäksi myös alueen muita teatterialan ammattilaisia. Työllistämisen lisäksi Teatterikoneen tavoitteena on mahdollistaa toiminnassaan 
mukana olevien taiteilijoiden ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittyminen. 
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Teatteri Eurooppa Neljä
Teatteri Eurooppa Neljä on ammattiteatteri, joka työllistää taiteen ammattilaisia. Teatteri tarjoaa alueen ammattilaisille mahdollisuuden työllistyä omalla kotiseudullaan ja luo 
pohjaa alan toiminnalle yleisesti Keski-Suomessa. Teatteri toimii esimerkkinä ja mallina vakiintuneesta vapaan kentän taidetoimijasta ja osoittaa toiminnallaan, että 
maakunnassakin voi toimia ammattimaisesti taiteen alalla. Teatteri Eurooppa Neljä tekee myös yhteistyötä alueen muiden teatteri- ja taidealan organisaatioiden kanssa sekä 
toiminnan että tilojen osalta. Mahdollisuuksien mukaan teatteri tekee myös yhteistyötä alan opiskelijoiden ja harrastajien kanssa, mm. Jyväskylän kristillisen opiston teatterilinjan 
opiskelijoiden kanssa. 

Jyväskylän Taiteilijaseura 
Jyväskylän Taiteilijaseura edistää kuvataiteilijoiden työskentelyä ja toimeentuloa mm. taidelainaamon, gallerian ja muiden näyttelyiden sekä erilaisten tapahtumien kautta. 
Taiteilijaseuran välityksellä saa tietoa sekä paikallista että valtakunnallisista alan uutisista. Seura tarjoaa hyvän ammatillisen yhteisön ja mahdollisuuden verkostoitumiseen. 

Yläkaupungin Yö 
Yläkaupungin Yön yhtenä päätarkoituksena on pitää yllä Jyväskylän monipuolista 
kulttuurielämää, antaa mahdollisuuksia aloitteleville taiteilijoille, kulttuurintekijöille ja ryhmille 
ja rakentaa siltoja ruohonjuuritason sekä kokeneempien toimijoiden välille. Tapahtuma tarjoaa kulttuurintekijöille yleisöä ja tilan päästä esiin, mutta myös mahdollisuuden 
vahvistaa synergiaa tekijöiden keskuudessa. 

Jyväskylän Kesä 
Jyväskylän Kesä edistää taiteilijoiden työskentelyä alueellisesti ja valtakunnallisesti. Jyväskylän Kesä täydentää ja uudistaa suomalaista kulttuuritarjontaa tuottaen sellaisia 
kotimaisia ja kansainvälisiä esityksiä ja ohjelmakokonaisuuksia, joita alueella ei muuten nähtäisi. Tapahtuman pitkä historia mahdollistaa erityisellä tavalla muun muassa 
sukupolvien väliset kohtaamiset ja erilaisia ihmisiä 
yhteen saattavat sisällöt. Jyväskylän Kesä on aktiivinen ensiesitysten tilaaja ja mahdollistaa myös taloudellista riskiä sisältävien tuotantojen toteutusta. 

Tanssiryhmä Off/Balance 
Off/Balance on mahdollistanut jyväskyläläislähtöisille perustajajäsenilleen (taiteelliset johtajat Terhi Kuokkanen ja Elina Häyrynen) kiinnittymisen synnyinkaupunkiinsa
tanssitaiteilijoiksi kouluttautumisen jälkeen ja osaltaan tarjonnut heille mahdollisuuden jalostua taiteentekijöinä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Off/Balance on toiminut 
linkkinä entiseen kotikaupunkiin myös muille Jyväskylästä lähtöisin oleville ammattitaiteilijoille ja työllistänyt myös paikallisia ammattitaiteilijoita. Ryhmä on tarjonnut lukuisille 
vieraileville taiteilijoille alustan toteuttaa taidettaan ja kokeilla taiteen eri ilmaisumuotojen mahdollisuuksia. Ryhmä on toiminut kaikille tekijöilleen linkkinä paikallisiin ja 
valtakunnallisiin taideorganisaatioihin ja taiteen tekijöihin. Off/Balance on palkannut monia uransa alkuvaiheessa olevia taidealan korkeakoulutuksen saaneita taiteilijoita, jotka 
ovat saavuttaneet kotimaisia ja valtakunnallisia meriittejä (Off/Balancen kanssa tai Off/Balancessa työskentelyn jälkeen), sekä jo ennestään meritoituneita taiteilijoita. 
Työntekijöiden ikäskaala on vaihdellut 21-56 välillä. Lisäksi Off/Balancen projekteissa on taiteentoteuttajina ollut mukana kymmenittäin vapaaehtoisia lapsista ikäihmisiin, jotka 
ovat saaneet kokemuksen taiteen ammattimaisesta tekemisestä ja keskusteluyhteyden ammattikoulutettuihin taiteentekijöihin. 
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Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis
Loiskis-orkesterin toiminta merkitsee yksittäisen taiteen toimijan ammatillisen kehityksen ja uran kannalta mahdollisuutta pitkäjänteiseen ja monipuoliseen musiikin tekemiseen 
ja laajaan ohjelmistoon (yli 20 konserttia). Loiskiksen neljä vakituista muusikkoa säveltävät ja sovittavat sekä tarvittaessa sanoittavat uutta lastenmusiikkia sekä äänittävät sitä 
säännöllisesti. Muusikon työ on orkesterissa useiden loistavien vierailijoiden ja yhteistyökumppaneiden kautta myös paljon eri taiteenaloja yhdistävää. Kiertuetoiminta vie 
muusikoita joka puolelle Suomea esiintymään omalla kokoonpanolla sekä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Solistien lisäksi paikalliset keikkamuusikot pääsevät tutustumaan 
lastenmusiikkiin Loiskiksen riveissä vieraillessaan. Olemme voineet tarjota myös pitempiaikaisia kokopäiväisiä sijaisuuksia muusikoille ja tuottajille. Orkesteri käyttää tietysti 
myös paikallisia valokuvaajia, videoijia, graafikoita ym. työssään. 
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Konseptien suunnittelusprintit

Helmikuun 2019 väliraportti ja siitä käyty keskustelu ohjasi projektia keskittymään taide- ja kulttuurilaitosten toiminnan, tilankäytön ja sijainnin pitkälle menevän integraation 
tutkimiseen: voitaisiinko todella toteuttaa idea sijoittaa taide- ja kulttuurilaitokset saman katon alle? 

Integraatiosta käytettiin työnimeä taiteen ja kulttuurin keskus. Keskeistä siinä oli ajatus, että laitokset tekisivät tulevaisuudessa huomattavasti aiempaa enemmän yhteistyötä. 
Resursseja voitaisiin myös yhdistää sikäli kuin se arvioitaisiin tarkoituksenmukaiseksi. 

Käytännössä tämä tarkoitti, että uuden integroidun toimintamallin konseptisuunnittelun oli määrä tuottaa riittävästi tietoa, jotta uuden toimintamallin periaatteet ja arvopohja 
voitaisiin määritellä ja jotta mahdollisten sijaintipaikkaskenaarioiden joukkoa (7 - 11) voitaisiin harventaa realististen skenaarioiden joukoksi (3 - 5) syyskuun loppuun 2019 mennessä. 

Menetelmäksi valittiin nopea ja tehokas scrum-projektinhallinta. Moniammatillinen tiimi ratkaisi neljän viikon sprintin aikana vähintään yhden kriittisen tehtävän. Jyväskylän 
sydämen scrum-projektin tuli tuottaa syksyyn mennessä: 

1. kuvaus taiteen ja kulttuurin keskuksen toimintaperiaatteista ja arvoista, 
2. näkemys toiminnan integraation vaikutuksesta tilankäyttöön ja 
3. tieto tehostetun tilankäytön toteutettavuudesta eri sijaintipaikkavaihtoehdoissa. 
Suunnitelma tehtävistä, jotka tuli ratkaista neljän viikon sprinteillä, ja sprinttien sijoittuminen vuosikalenteriin ilmenee alla olevasta taulukosta.

Tiivistelmä scrum-projektin sprinttien tuottamasta 
tiedosta on erillisenä liitteenä.


