
INNODUEL-KYSELYN SATOA 

Kaupunkilaisten ajatuksia kulttuurikaupunki 
Jyväskylän tulevaisuudesta 
  19.6.2017 



INNODUEL-KYSELY 

• Kaupunkilaisia innostettiin vastaamaan kyselyyn Yläkaupungin yö –
kulttuuritapahtumassa 20.5., jolloin kaupungilla oli liikkeellä paljon ihmisiä. 
Vastaamisaikaa oli vielä tapahtuman jälkeenkin, 28.5. saakka. 

• Yön aikana saatiin 107 uutta ideaa, 2 786 äänestystä ja yli 500 äänestänyttä 
henkilöä.  

• Ylipäätään vastauksina saatiin 261 uutta ideaa,  6 688 äänestystä ja yli 1 300 
äänestänyttä henkilöä. 

• Yläkaupungin yö valittiin toteuttamispaikaksi suuren väkimäärän ja moninaisen, 
kulttuurista kiinnostuneen kaupunkilaisjoukon tavoittamiseksi. 

• Palautetta kokeilusta: ”onpa hieno juttu, että tällaista järjestetään”, ”pistää 
ajattelemaan kaupungin kulttuurielämän tilaa”, ”pitääpä seurata vielä kotona 
äänestyksen kehittymistä”, ”kiva, että minultakin kysyttiin”. 

 

 



INNODUEL-KYSELYN TOIMINTAIDEA 
LYHYESTI 

• Innoduel on sovelluspohja,  jossa osallistuja pääsee arvioimaan palvelussa olevia 
vastausvaihtoehtoja sekä ehdottamaan itse kokonaan uusia ratkaisuja. 

• Palvelussa oli valmiina 15 kyselyn tekijöiden ideaa, kyselyn aikana kaupunkilaiset ideoivat itse 
261 ideaa lisää. Suurin osa ideoista oli siis kaupunkilaisten tekemiä. 

• Toimintaidea perustuu siihen, että sovellus tarjoaa kerrallaan aina kaksi vaihtoehtoa, 
joista vastaajan on valittava mielestään parempi jatkoon.  Kyselyssä vastataan useampaan 
ideavaihtoehtopariin.  Lopuksi vastaaja voi muotoilla oman ideansa. 

• Kyselyn aikana, annettujen vastausten pohjalta, ideat alkavat muodostua ranking-listaksi 
– parhaiten pärjänneet vastaukset kisaavat useammin vastakkain. 

• Innoduel valittiin kyselyn toteuttamistavaksi pelillisyyden ja innostavuuden vuoksi – 
Yläkaupungin yössä lyhyen parivertailuun pohjaavan kyselyn tekeminen on kaupunkilaisia 
kiinnostavampaa kuin paksun paperikyselyn täyttäminen.  

• Innoduel pohjaa digitaaliseen joukkoistamiseen, jossa isolta vastaajajoukolta voi saada 
laajalla skaalalla ehdotuksia nopeasti. 



HUOMIOITAVAA KYSELYSTÄ 

• Kyselyn vastauksista erottui 4 pääteemaa,  joille on laskettu äänestysmäärät ja prosenttiosuudet. 

 Tarkkaa määrää jokaisesta ehdotuskategoriasta on kuitenkin vaikea antaa, koska useat ehdotukset 
viittasivat useaan pääteemaan sekä tämän lisäksi niiden alla eri ’alateemoihin’ Prosenttiosuudet ovat 
siis hyvin suuntaa-antavia, kyseessä ei ole tieteellinen kysely. 

• Esim: ” Konserttitalo olisi aivan ehdoton. Myös kuvataiteet kunniaan. Jyväskylässä on kivasti 
pöhinää, mutta urheiluun panostetaan liikaa.” 

• ”Kun konserttisali rakennetaan, sen mahdollisuudet tulee hyödyntää laajasti: kansainväliset 
vierailijat, konferenssit ym. yleisötapahtumat.”  

 koskevat pääsääntöisesti konserttisalin kysymystä (tilat), mutta viittaavat mm. myös 
tapahtumatuotantoon. 

• Huomioitavaa on Innoduel-kyselyn luonne:  äänestyksen voi voittaa myös pienellä 
äänestyskertojen määrällä, jos voittoprosentti on korkea. Esim. koko kilvan voittajaehdotusta 
äänestettiin 9krt (voittoprosentti 78%), 2. ehdotusta 56 krt (73%), 7.ehdotusta 201 krt (70%). 

 



4 PÄÄTEEMAA KYSELYSTÄ 

1) Tilat  

• 124:ssa ehdotuksessa 276:sta otettiin kantaa tilakysymykseen jossakin muodossa  noin 45%. 

• Ideoiden kärkikymmenikössä mainittu jossain muodossa 7 kertaa. 

A) Konserttisali tai –talo eri määreillä mainittu 76 kertaa  noin 28% kokonaismäärästä (61% tilateemasta). 

B) Toisena teatterin kohtalo: 11 krt (4%/9%) 

C) Kolmantena kulttuuri-/monitoimitalo – usein liitetty ajatuksina Villa Ranaan, 9 krt. (3%/8%) 

• Tila-asioissa puututtiin enemmän tilojen puuttumiseen tai niiden huonoon kuntoon kuin tilojen toiminnalliseen 
sisältöön.  

• Konserttisali: perusteluina sen laaja käyttö, konserttisali ei palvelisi vain Sinfonian väkeä, vaan myös harrastajia, 
vierailijoita sekä erillisiä yleisötapahtumia. Kytkös elinkeinoelämään, matkailuun, hyvinvointiin ja 
´kulttuurikaupunkiin’ myös usein mainittu. 

• Tilojen suhteen toiveena avoimuus kaupunkilaisille, monikäyttöisyys & tyhjien tilojen hyötykäyttö. 

• 3. sektorin yhteiset toimitilat kaupungin kulttuuritilojen yhteyteen. 

 

 

 

 



4 PÄÄTEEMAA KYSELYSTÄ 

2) Tapahtumat  

• 82 mainintaa (276:sta) noin 30%. Ehdotuksien kärkikymmenikössä mainittu kahdesti.  

• Melko suuri ja väljä kokonaisuus: sisältää mm. niin toivomukset matalan kynnyksen 
tapahtumista että ilmaistapahtumista sekä kulttuurilaitosten erityyppisistä uusista 
taidemuodoista tai -tapahtumista, kuten pop up - tyyppisistä tilaisuuksista.  

• Kaikista eniten innoittivat ilmaistapahtumat - matalalla kynnyksellä, helposti 
lähestyttävästi, ihmisläheisesti. 

• Elävän kaupunkikulttuurin ja tapahtumatuotannon näkyvyyden vahvistaminen - niin isot 
tapahtumat kuin pienet pop up – tilaisuudet vetonaulana mm. matkailussa. 

• ”Jyväskylään tulee ihmisiä kulttuurin takia”, kulttuurikaupungin imagon vahvistaminen 
tapahtumatuotantoa tukemalla. 



4 PÄÄTEEMAA KYSELYSTÄ 

3)Yhteistyö 

• 15:sta ehdotuksessa otettiin kantaa (276:sta)  noin 5%. 

• ammattilaistaide & harrastajat täydentävät toisiaan 

• kaikki on kulttuuria - yhteen hiileen puhaltamisen tärkeys, kulttuuritoimijoiden yhteistyöllä 
näkyvyyttä rajoja rikkoen. 

• ”Kulttuurin filosofiaa”:  

• Kulttuurin tärkeyden perusteleminen jokaiselle kuuluvana oikeutena: kulttuuritarjontaa 
erilaille ihmisille, jokaiseen makuun. 

• Kulttuurin määritelmän laajuus – kaikki on kulttuuria.  

• Matalan ja korkean kulttuurin välinen eronteko ei pitäisi olla niin suurta.  

• Kulttuurilaitosten ja kulttuurin 3.sektorin yhteinen hyvinvointi tukee toisiaan.  

 

 



4 PÄÄTEEMAA KYSELYSTÄ 

4) Kulttuurin rahoitusten ja avustusten kasvattaminen (3.sektorin) 
kulttuuritoimijoille 

• Mainittu 11 kertaa  noin 4% kaikista vastauksista 

• Ei yhtään mainintaa kärkikymmenikössä, ensimmäinen sijoitus 26. 

• Mainittu etenkin kolmannen sektorin toiminnan yhteydessä 

• Toimintamahdollisuuksien takaaminen myös jatkossa 

• Kaupungin kulttuuritarjontaa elävöittävä vaikutus 

 



 YLEISIÄ NOSTOJA KYSELYSTÄ 

•  3. sektorin toiminnan tukeminen: kaupungin tyhjien tilojen vapauttaminen vapaan kulttuurikentän 
toimintaan + kulttuuritoiminnan avustusten kasvattaminen yhdistyksille, järjestöille ja yhteisöille sekä niiden 
jakaminen pitkin vuotta.  

 ruohonjuuritason tilat ja rahoitus kuntoon.  

  mahdollista synnyttää elävää, vapaata, itseohjautuvaa, yllättävän pienillä resursseilla tuotettua kulttuuritoimintaa ja –
tapahtumia.   

näkyvyyttä kaupungille myös matkailukohteena. 

• Tapahtumajärjestämisen helpottaminen: jatkossa vaivattomampaa (lait, rajoitukset) ja halvempaa. 

• Keskustelu Villa Ranasta – tarve monitoimimaisesta yhteistyön paikasta kulttuurin ammattilaisille (mm. eri 
alan taitelijat ja luovien alojen yritykset saman katon alle). 

• Kaupunkikuvan elävöittäminen ja ilostuttaminen taideteoksin, värein ja muraalein - nosteessa esim. 
Helsingissä. 

• Kaupunkilaisilla pohdintaa siitä, onko Jyväskylä tällä hetkellä liian vahvasti imagoltaan vain urheilukaupunki eikä 
urheilu- ja kulttuurikaupunki. 



POIMINTOJA KAUPUNKILAISTEN 
OIVALTAVISTA IDEOISTA 

• ”Jyväskylään tulee ihmisiä ympäri Suomea kulttuurin takia. Matkailijat tuovat, rahaa, 
näkyvyyttä ja elämää.”    

• ”Teatteriin myös kevyen musiikin konsertteja - vaikka sunnuntai-iltapäivisin!” 

• ”Monitoimiareena, joka sisältää konserttisalin, tiloja harrastajateatteriryhmille ja sekä 
työtiloja muille kulttuuritoimijoille.”  

• ”Musiikkisali toisi huippunimiä Jyväskylään ja olisi hyvä elinkeinoelämälle.”  

• ”Teatteri on Aallon suunnittelema merkittävä kulttuurikohde, joka kiinnostaa ulkomaita 
myöten. Ilman remonttia hieno rakennus hajoaa.” 

• ”Kulttuurikaupungissa on riittävä perusrahoitus kulttuurin ammattilaisille. Kaupungin 
tukemat tilat kaikkien kulttuuritoimijoiden käyttöön.” 

• ”Osallistava kulttuurityö Jyväskylän kärkiteemaksi: paras kaupunki aktiiviseen 
kulttuuritoimintaan.”     



YKSITTÄISIÄ MUSTIA HEVOSIA 30 
KÄRJESSÄ 

• Sijoitus 11: ”Kulttuuriin ja sen monipuoliseen opetukseen tulee panostaa.”  (66% voittoja/61 
äänestystä) 

• Sijoitus 23. ”Oikea konserttisali (tilakysymys) ja kirjastojen loistavaa toimintaa laajennettava 
edelleen. ” huoli kirjastoista nousi paikoitellen muutamissa muissakin vastauksissa, liittynee 
kaupunkilaisten pohdintoihin omatoimikirjastojen lisääntymisestä ja sen vaikutuksista. (63%/115) 

• Sijoitus 29. ”Osallistava kulttuurityö Jyväskylän kärkiteemaksi: paras kaupunki aktiiviseen 
kulttuuritoimintaan.” (62%/78)  ei ainut idea, jossa osallisuuden kasvattaminen kulttuurin kentällä 
nousi aiheena. 

• Sijoitus 30. ”Jyväskylään tulee ihmisiä ympäri Suomea kulttuurin takia. Matkailijat tuovat, rahaa, 
näkyvyyttä ja elämää. ” (62%/157)  

 viittaa ajatukseen Jyväskylästä kulttuurikaupunkina 

 



INNODUEL– TULOSRAPORTTI 

Jyväskylän kulttuurisuunnitelma 
 

Ideoita yhteensä: 276, käyttäjien ideoita: 261, yksittäisiä äänestyspareja: 6 688  

 Värikoodit: I=tilat I=tapahtumat I= yhteistyö I= rahoitus, avustukset 

 

IDEA     VOITTO%   NÄYTETTY        

1.  Kaupunkitilat hyötykäyttöön. Toiminnallisia kaupunkilaisten kohtaamisia: 

taiteilijoiden yhteisötaideprojektit. Torista kulttuurielämystila.   

78 9  

2. Ihmisläheistä ja kukkarolle sopivaa, jokainen ihminen on kulttuurin arvoinen!  

73 56  

3. Teatteritalon peruskorjaus. Jo olemassa olevan Alvar Aallon kunnollinen korjaus 

tulee halvemmaksi, kuin jatkuva paikkailu.  73 22  

4. Kulttuuritapahtumien tuottaminen on itseisarvo ja oikein hoidettuna myös tärkeä 

vetonaula.  

72 40  

5. Ammattimaisesti tuotettu taide ja harrastajavoimin tehty taide eivät kilpaile 

keskenään vaan täydentävät toisiaan.    

     72 68  

6. Konserttitalo/-sali, taitavat musiikin tekijät ja yleisö ansaitsevat sen, niin 

paikalliset kuin vieraatkin.  

71 84  

7. Kulttuuritiloja (museot, kirjasto, teatteri) tulee kehittää entistä 

monikäyttöisemmiksi ja avoimemmiksi toiminnanpaikoiksi.  

     70 201                

8. Hyvä konserttisali hienolla akustiikalla on edellytys kulttuurikaupungille. Nyt on jo 

sen aika!  

69 83  



9. Kun konserttisali rakennetaan, sen mahdollisuudet tulee hyödyntää laajasti: 

kansainväliset vierailijat, konferenssit ym. yleisötapahtumat.  

     67 9  

10. Jyväskylä tarvitsee konserttitalon, jonka palvelee sekä ammatti- että 

harrastajamusiikkiesitysten tarpeita.    

     67 69  

11.Kulttuuriin ja sen monipuoliseen opetukseen tulee panostaa.  

     66 61  

12. Kulttuurin ("ruumiin ja hengen") alalla pitäisi kehittää entistä enemmän yhteen 

hiileen puhaltamista.    66 50  

13. Kaikille avoimia, ilmaisia kulttuuritapahtumia pitäisi olla enemmän. 

     65 34  

14. Hyvin soiva konserttitalo on välttämätön, mikäli Jyväskylä aikoo profiloitua 

kulttuurikaupunkina. Upea orkesterimme ansaitsee soivan salin.  

     65 62  

15. Oispa aina säpinää kuin Yläkaupungin yössä. 65 17  

16. Ei ole korkeakulttuuria ja muuta kulttuuria. Kaikki on kulttuuria.  

     65 48  

17. Matalan kynnyksen soiva musiikkisali  64 135  

18. Konserttisali mahdollistaa musiikkifestivaalien järjestämisen ja olisi myös 

kannustava vaikutus: täällä tehdään korkeatasoista musiikkia.  

     64 76  

19. Konserttitalo, jota myös harrastelijat voivat käyttää edullisesti 

harjoitteluun/esityksiin. 

     64 138  

20. Konserttitalo olisi aivan ehdoton. Myös kuvataiteet kunniaan. Jyväskylässä on 

kivasti pöhinää, mutta urheiluun panostetaan liikaa   

     64 104  

21. Näkyvyyttä ja matalan kynnyksen tapahtumia, ilmaistapahtumat hyviä, 

Yläkaupungin yö ja Jyväskylän kesä hienoja esimerkkejä. Lounaispuistoon  

     63 121  



22. Järjestöille, yhdistyksille ja yhteisöille lisää toimitiloja kaupungin kulttuuritilojen 

yhteyteen.  

 6 219                   

23. Oikea konserttisali ja kirjastojen loistavaa toimintaa laajennettava edelleen.  

63 115  

24. Musiikin kuuntelijoille soiva konserttitila.   63 139  

25. Konserttisalin pitää olla kaikenlaisen musiikin, siis musiikin huom!; nautinta-

paikka.  

63 76  

26. Kulttuuritoimijoiden yhteistyötä lisättävä ja rahoituksen määrä pysyttävä 

vähintään samana.  

63 135  

27. Teatteriin myös kevyen musiikin konsertteja - vaikka sunnuntai-iltapäivisin!  

62 16  

28. Soiva musiikkisali, tarpeeksi harjoitustiloja. Nyky-Sparta ei ymmärrä musiikin 

arvoa, karkottaa tasokkaat vierailijat ja kuulijat muualle.   

     62 86  

29. Osallistava kulttuurityö Jyväskylän kärkiteemaksi: paras kaupunki aktiiviseen 

kulttuuritoimintaan  

62 78  

30. Jyväskylään tulee ihmisiä ympäri Suomea kulttuurin takia. Matkailijat tuovat, 

rahaa, näkyvyyttä ja elämää.     

     62 157  

31. Teatteri on Aallon suunnittelema merkittävä kulttuurikohde, joka kiinnostaa 

ulkomaita myöten. Ilman remonttia hieno rakennus hajoaa.  

     61 96  

32. Monitoimiareena, joka sisältää konserttisalin, tiloja harrastajateatteriryhmille ja 

sekä työtiloja muille kulttuuritoimijoille.  61 118  

33. Musiikkisali mahdollistaisi toisi huippunimiä Jyväskylään ja olisi hyvä 

elinkeinoelämälle.  



60 100  

34. Konserttitalo psyykkisen hyvinvoinnin vuoksi: musiikki on terapiaa aivoille ja siitä 

toivoisin mahdollisimman monen nauttivan.  60 43  

35. Erilaisia tyhjiä tiloja kulttuurin käyttöön matalalla kynnyksellä! Toisi lisää eloa 

katukuvaan ja mahdollisuuksia näkyä.    

     60 205  

36. Konserttisali ja matalan kynnyksen harjoittelupaikkoja  

     60 146  

37. Musiikinopetuksen tilanne palautettava 80luvun tasolle, huippuopettajia ei saa 

päästää pois JKLstä  

60 84  

38. Harrastajaryhmille, ammattilaisille ja suurelle yleisölle käyttäjäystävällinen, 

akustisesti korkeatasoinen ja monipuolinen musiikkikeskus!  

     59 29  

39. Kulttuurin ilmaistapahtumien festivaali myös talvella ravintoloihin, kahviloihin ja 

muihin tiloihin.  

59 141  

40. Jyväskylä on kulttuurikaupunki vasta kun sillä on akustisesti soiva konserttisali.

  

59 102  

41. Musiikkitalo on vihdoin saatava,  58 90  

42. Villa Ranasta on kaupungin tuella kehitettävä kulttuuritalo, joka houkuttelee 

kaupunkiimme taidetta ja yleisöjä myös muualta Suomesta!  

     58 157  

43. Taideteoksia lisää kaupunkiin. Niin pieniä kuin suuriakin teoksia. (HKI talon 

kokoiset taideteokset). Leikkipuistoja ja perheille tapahtumia.  

 58 12  

44. Konserttitalo Jyväskylään pikaisesti!  58 100  

45. konserttitalo elävöittää laajasti kaupungin kulttuuritoimintaa  

58 12  



46. Kaupungin kulttuurikohteille kimppalippu, jolla kaksi tai useampi kohde 

yksittäisiä lippuja edullisemmin.   58                     195           

47. Lisää yläkaupungin yön kaltaisia monipuolisia ilmaistapahtumia!  

     58 140  

48. Jyväskylään pitää saada akustisesti korkealuokkainen konserttisali, joka palvelee 

parhaiten sekä kuulijaa että soittajia.    

     58 31  

49. Musiikkitalo olisi hyvä saada.   58 121  

50. Aika lopettaa vuosikymmeniä jatkunut jauhaminen. Jyväskylä tarvitsee hyvän 

konserttisalin. 

     57 28  

51. Enemmän yhteistyötä rajoja rikkoen.  57 63  

52. Kulttuuritoiminnan avustuksia yhdistyksille, järjestöille ja yhteisöille on 

kasvatettava.    57 131                  

53. Konserttisali olisi ehdoton asia näin tasokkaalle musiikkikaupungille! 

     57 79  

54. Enemmän avoimia tapahtumia keskustassa. 57 68  

55. Hankkeita, joissa kehitetyt ideat hyödyttävät kaikkia kaupunkilaisia ja jäävät 

elämään. Kaupunginosakulttuurin tukemista hyvillä ideoilla. 

     57 70  

56. Konserttitalo ts. Monitoimitalo musiikille ym. 57 56  

57. Jalankulkuystävällisiä tapahtumia keskustaan, lisää laadukasta tarjontaa, tuettua 

omaehtoista kulttuuria, innovatiivisia hankkeita. 57 60  

58. Musiikkitalo olisi ideaalinen, mutta olisi edes SOIVA sali ja riittävästi 

harjoitustiloja sekä ammattilaisille että harrastajille.   

     57 63  

59. Kaikki kulttuurin lajit huomioon ottava ja niille toimintamahdollisuudet takaava 

päätöksenteko. Konserttisalin puute on JKL:lle häpeäpilkku.  

     57 28  



60. Jos Jyväskylä haluaa olla kulttuurikaupunki, on monimuotoinen konserttisali 

ehdottomasti saatava. Hieno orkesteri ja kapellimestari!!!!  

     57 47  

61. Oman kaupungin ammattitaiteilijoita tulisi käyttää enemmän, siis palkkaa 

vastaan.  

57 28  

62. Kulttuurikohteiden lisättävä vapaamuotoista pop up –toimintaa omien seiniensä 

ulkopuolella: kursseja, näyttelyitä ja konsertteja.   

     57 160              

63. Konserttitalon hinnoittelu konserttien tuottajille tulee olla kohtuullinen ja 

korkean käyttöasteen mahdollistava.  57 37  

64. Mataran ulkoilmatapahtumat toimivat hyvin monen ikäisille.  

57 67  

65. Pääsylippujen pitäisi olla entistä edullisempia taloudellisesti heikossa tilanteessa 

oleville.  

57 142                      

66. Ajanmukainen musiikkisali kaupunkiin! Esteenä ei voi vuosikymmenestä toiseen 

olla raha vaan arvovalinnat ja poliittisen tahdon puute. 57 40  

67. Kankaalle kulttuuritiloja.   56 27  

68. Konserttitalo    56 50  

69. Kulttuurijärjestöille lisää rahaa, se on tehokas tapa elävöittää kaupungin 

kulttuuritarjontaa. Tekevät pitkälti talkoovoimin tapahtumia!  

     56 18  

70. Enemmän taideteoksia ja väriä kaupunkikuvaan! Värit ja estetiikka tuovat 

energiaa ja iloisuutta kaupunkilaisten arkeen edullisesti.    

56 18  

71. Eri ikäisiä yhdistäviä kulttuuritapahtumia on tärkeä järjestää.  

56 73  



72. Ei voi olla arkkitehtuuria ilman soivuutta. Soittimet ja soiva ihmisääni eivät 

välttämättä tarvitse sähköistä soinnin voimistamista. SOiNTI!  

     55 33  

73. Jyväskylään tarvitaan Kulttuuritalo, joka mahdollistaa pienten 

ammattitoimijoiden vahvan yhteistyön. Tukea Villa Ranalle. Vierailuita ym. 

     55 22  

74. Sellainen tila, jonne kaikki musiikin kuuntelijat kerralla mahtuvat. Teatteri liian 

pieni sinfonian konsertteihin.   55 49  

75. Korkeatasoinen musiikki-/konserttisali kuuluu tämän kokoiseen 

kulttuurikaupunkiin, näin saadaan huippuesiintyjiä, eri musiikkityylejä... 

     55 44  

76. Vahva tuki ammattimaisille kulttuuritoimijoille: edullisesti runsaasti 

kulttuuritarjontaa.  

55 40  

77. Käyttäjille ilmaiseen lastenkulttuurin kehittämiseen satsattava jatkossa 

enemmän.  

55 75  

78. Tapahtumia joissa voi pienemmät yrittäjät myös tulla mukaan.  

55 88  

79. Jyväskylä tarvitsee enemmän ravintoloita, jotka keskittyvät erityisesti ohjelman 

tuottamiseen, kuten keikat, jamit, elokuvat, teatteri.    

55 82  

80. Lisää ilmaisia tapahtumia ympäri vuoden kaupunkilaisille; kulttuuria, liikuntaa, 

Naapuripäiviä, talkoita... Yläkaupungin yö hyvä esimerkki.  

     55 31  

81. Musiikin harrastamiselle enemmän ja monipuolisemmin mahdollisuuksia.  

54 48  

82. Sarjalippuja, halvempia äkkilähtöjä, stand-upia, improvisaatiota - lisää matalan 

kynnyksen kulttuuritarjontaa.   54 24  

83. Arvostaa taitavia kulttuurintekijöitä ja uskollisia kulttuurinkuluttajia.  



54 41  

84. Mahdollistettu ammattilaisten tuottamat korkeatasoiset teatteri- ja 

musiikkitapahtumat. Tilojen toimivuus ja määrällinen riittävyys.  

     54 26  

85. Monitaiteellisia yhteistyöprokkiksia eri toimijoiden välillä  

54 52  

86. Lisää yläkaupungin yön ja valon kaupungin tapaisia ilmaisia koko kansan 

kulttuuritapahtumia!  

54 41  

87. Lisää erilaisia musiikkitapahtumia.  54 52  

88. Konserttisali rakennettava.   54 37  

89. Minun kulttuurikaupunkini pysyy puhaltamaan yhteen hiileen, silloin kun 

havaitaan uutta merkityksellistä toimintaa yhteiseksi hyväksi.   

54 26  

90. Yläkaupungin yö on väsähtänyt lähinnä populaarikulttuurin ja kuppilaelämän 

esittelyksi. 

     54 13  

91. Lyseon korjaus monimuotoiseksi kulttuuritilaksi: eri taiteilijoille, designereille, 

luoville yritysideoille. Tapahtumia ja yhteistä tilaa!   

     54 13  

92. Teatterin tarjontaan enemmän tapahtumia myös näytösten ulkopuolella: 

taiteilijatapaamisia ja kohtaamisia teatterin tekijöiden kanssa.  

     53 132                     

93. Haluan kunnollisen konserttitalon. En mitään yksittäistä salia johonkin.  

53 32  

94. Lisää perhetapahtumia, esim. lastenlauantai. 53 17  

95. Konserttisali tarvitaan. Paikka olisi voinut olla keskeisempi ja "kulttuurisempi": 

valtiontalo + tyhjä tontti teatteria kulmittain vastapäätä!   

     53 34  



96. Teatterin ammattilaisten ja harrastajien yhteistyömahdollisuuksia tulisi lisätä.

  

52 23  

97. Kuoroille kunnon konserttisali!   52 42  

98. Musiikkisali on saatava ehdottomasti Jyväskylään. Siellä mahdollistuu varmasti 

myös harrastustoiminnalle tiloja.   52 33  

99. Jyväskylän seudun panostettava entistä vahvemmin kulttuurin ja taiteen 

työpaikkoihin.  

52 112             

100. Tiloja ja rahoitusta ruohonjuuritason kulttuuritoiminnalle.  

52 54  

101. Kulttuuri kaupungissa on muutakin kuin konserttitalo.  

52 23  

102. Haluaisin, että Jyväskylän kaupunginteatteri olisi elinvoimainen jatkossakin.

  

52 21  

103. Enemmän taidetta kaduille.   52 62  

104. Kulttuurikaupungissa on riittävä perusrahoitus kulttuurin ammattilaisille. 

Kaupungin tukemat tilat kaikkien kulttuuritoimijoiden käyttöön.  

     52 113  

105. Enemmän nuorisolle suunnattuja asioita ja tapahtumia yms. paikkoja sekä 

halvempia lippuja tapahtumiin   52 65  

106. Jyväskylään lisää oopperaesityksiä, sekä vierailevia että omaa tuotantoa.  

52 31  

107. Konserttisali on vihdoinkin toteutettava, koska nykyiseen saliin eivät kaikki 

halukkaat mahdu. Nykyisen salin akustiikka on surkean huono.  

     52 21  

108. Taide- ja kulttuurihistoriallisiin museoihin lisää isoja näyttelyitä Tampereen 

museokeskus Vapriikin malliin.   52 40  



109. Konserttisalin tulee palvella myös jazzorkestereita (JBB ja IVBB).  

51 35  

110. Kaupunki, missä kulttuuritarjontaa kaikille asukkaille!   

51 35  

111. Avustuksia voisi hakea joustavammin pitkin vuotta, tarpeen noustessa esiin. 

Haku tammikuussa ei tavoita kaikkia tasapuolisesti. 51 99  

112. Museoihin lisää ilta-aukioloja ja illalla järjestettäviä tapahtumia kaiken ikäisille.

  

51 114           

113. Kulttuurista kiinnostuneille enemmän mahdollisuuksia osallistua toiminnan 

suunnitteluun. 

50  106             

114. Teatterin peruskorjaus toteutettava pikimmin! Arvokkaat kulttuurielämykset 

ansaitsevat arvoisensa kodin ja kävijät hyvät puitteet.    

50 6  

115. Kaupungin eri kulttuuripalvelujen on otettava aktiivisempi rooli syrjäytymisen 

ehkäisemisessä ja osallisuuden edistämisessä.  50 105             

116. Yliopiston alueella sijaitsevan Villa Ranan saattaminen kulttuuritaloksi on 

loistava idea! 

     50 20  

117. Lisää teatterin ja sinfonian yhteistyötä. Resursseja yhdistettävä korkeatasoisiin 

esityksiin.  

50 36  

118. Siinä olisi musiikkikeskus! Plus lisääntyvät monitaiteelliset ilmais- ja muut 

tapahtumat olisivat hieno asia.   50 36  

119. Esittävän taiteen tila Jyväskylän Kankaalle! Vapaan kentän toimijoille, pienille 

ryhmille mahdollisuuksia keskisuureen näyttämöön!   

     50 22  

120. Mikkelissä Mikaeli, Jyväskylässä ei Oikeaa Konserttisalia. Mikä häpeä! 



     50 18  

121. Konserttitaloon tarvitaan myös orkesterimonttu ja tarpeeksi 

näyttämötekniikkaa monipuolisen toiminnan mahdollistamiseksi  

     50 8  

122. Yhdistävä ja osallistava. Eri ikäiset ihmiset ja koko kulttuurin värit, kaikki 

kirjavuudet kokonaisuutena muodostuva kuvio.   

     50 30  

123. Jazzille ja kevyelle musalle oma paikka teatterin yhteyteen tai johonkin muuhun 

paikkaan.  

50 62  

124. Teatteria enemmän kansan pariin, ei koko repertuaaria vaan nuoria aktiivisia 

ihmisiä  

50 48  

125. Kunnon konserttisali puuttuu! Häpeä Jyväskylän kokoiselle ns. 

kulttuurikaupungille. vrt esim Kajaani    

     49 35  

126. Siinä olisi musiikkikeskus! Plus lisääntyvät monitaiteelliset ilmais- ja muut 

tapahtumat olisivat hieno asia.   49 35  

127. Nyt näissä erotteluissa on merkitty musiikkitalo ja tavoitteena monikäyttö. Juuri 

sitä kaivataan. En esitä erillistä ehdotusta.    

     48 23  

128. Sellainen, jossa on monenlaista, mutta korkeatasoista tarjontaa. Sellainen, 

jossa ei mennä trendihömppien perässä.    

     48 31  

129. Liikuntatilat, jalkapallokentät vapaaseen käyttöön aina, kun urheiluseuroilla ei 

ole käyttöä. Aikuisille suunnattu urheilupuisto Lutakkoon ul  

     48 64  

130. Enemmän maksuttomia kerhoja nuorille esimerkiksi kirjastolle.  

     48 48  

131. Kulttuurin ja muun toiminnan, esimerkiksi urheilun, suhde ei ole joko tai, vaan 

sekä että. 



     48 25  

132. Teatterista ja sen ympäristöstä kehitettävä monipuolinen kulttuuritila.  

48 48  

133. Kulttuuriavustuksia voisi jakaa laajemmin eri toimijoille. Saatavuutta ja 

näkyvyyttä myös kaupungin kanavien kautta.  48 50  

134. Konserttisali osana suurta musiikin taloa on Jyväskylän kulttuuri-imagolle 

välttämättömyys. Vihdoinkin toimeen! Lasketaanpa myös työn määrä 

     48 25  

135. Konserttitalo Jyväskylään.   48 77  

136. Musiikkipainotteiset kaupunkifestarit keskustaan.   

48 40  

137. Kulttuurin monitoimikeskus Villa Ranasta. 47 53  

138. Vastakkainasettelun aika on ohi! Miksi pitää valita kahden välillä????  

47 36  

139. Villa Rana kulttuurikeskukseksi Opetusministeriön, kaupungin ja yksittäisten 

rahoittajien yhteistyönä   47 30  

140. Konserttisalin tarve on ilmeinen. Taidekampus kuten Hippos taiteen 

esityspaikat siellä täällä, pirstoutumisen sijaan koottaisiin.  

     47 17  

141. Konserttisalin vuoro olisi jo. Samoin teatterin peruskorjaus pikaisesti. 

Konserttisali mieluiten keskustaan. Julk. liikenne parempi.  

     47 15  

142. Toivottavasti kaupungin sydän Harju saa olla luonnonmukaisena, 

rakentamattomana. Ei konserttisalia sinne, eikä muutakaan taloa.  

     47 17  

143. Tapahtumia joihin törmää aina kun astuu ulos rapusta ettei tarvitse 

aikatauluttaa elämää. 

     47 57  

144. Osallistavaa musiikki- ja kulttuuritoimintaa kaikille.  47 38  



145. Vapaamman tapahtuman monitoimitila, kuin pelkkä konserttisali, joka taipuu 

eri alojen toimintaan.    47 32  

146. Sellainen missä on tasokas ja kaupunkilaisia monipuolisesti palveleva 

musiikkisali.  

46 63  

147. Musiikkitalo rantaan ja vähän äkkiä.  46 80  

148. Kaupunginteatteri avaahan ovesi yhä rohkeammin vapaille ryhmille! 

     46 26  

149. On häpeä, että kaupunginteatterin kunto on päästetty niin huonoksi. Jyväskylä 

on merkittävä teatterin tuottaja ja resurssit on turvattava!  

     46 24  

150. Musiikkisali Jyväskylään mahdollisimman nopeasti!   

46 28  

151. Kulttuuritarjontaa oltava kaikkialla kaupungissa, ei vain ydinkeskustassa. 

     46 39  

152. Tapahtumanjärjestäminen vieläkin vaivattomammaksi ja halvemmaksi  

46 24  

153. Musiikinkuuntelijat tarvitsevat akustisesti toimivan tilan.  

     45  118                         

154. Kirjastot on säilytettävä ja niihin erilaisia tempauksia, jotta tulevat "omiksi 

paikoiksi" kaikille kuntalaisille.     

     45 11  

155. Elektronista urheilua tuettava ja kulttuuria kehitettävä. Kasvatuksellisesti 

mahdollisuus vaikuttaa nuorten käyttäytymiseen ja arvomaailmaan.  

     45 47  

156. Nörtti, geek, osallistavaa toimintaa, työpajakulttuuri, ihmisiin tutustumista 

     45 58  

157. Matalan kynnyksen tapahtumia lisää.  45 40  

158. Konserttitalo Jyväskylään   45 62  



159. Vähemmän lakeja ja rajoituksia, jotka vaikuttavat kulttuuritapahtumien 

järjestämiseen. 

     45 77  

160. Klassista kulttuuria lisää, konsertteja, teatteria. 44 25  

161. Kaupungin kulttuuritilat kohti 24 h avoimuutta. 44 118                   

162. Kaupunginteatteri voisi järjestää esityksiä myös sunnuntaisin  

     43 14  

163. Jyväskylässä ajatellaan liian paljon urheilua kulttuurina ja sen nimissä 

sivuutetaan moni kultturellimpi asia. Konserttitalo jyväskylään!  

     43 56  

164. EHDOTTOMASTI VIHDOINKIN KONSERTTISALI JYVÄSKYLÄÄN!!!  

     43 23  

165. Jyväskylä on tanssitaiteen edelläkävijä, mikä näkyy kaupungissa tapahtumina, 

tanssitiloina ja harrastusmahdollisuuksien moninaisuutena.  

     43 21  

166. Vpk:n ja muiden tyhjien tilojen käyttöönotto. 42 38  

167. Teatteri, sirkus, tanssi, musiikki, soveltava taide - kaikille tilaa 

kaupunginteatterissa. 

     42 36  

168. Lisää pop-up -taidetta Jyväskylään. Meillä on esim. aivan huikea Jyväskylän 

tanssiopisto, olisi hienoa nähdä heitä tanssimassa kompassilla!  

 42 24  

169. Teatteritiloja nuorten omille projekteille  42 33  

170. Urheilukentät maksutta kaikkien käyttöön 41 54  

171. Konserttisali puuttuu. Muita tiloja on, mutta ovatko ne optimaalisesti käytössä? 

Ammattilaisia ohjaamaan harrastajia.  41 27  

172. Aloitteleville bändeille enemmän esiintymismahdollisuuksia ilmaistapahtumiin. 

     41 37  

173. Monipuolisia liikunnan olosuhteita ja vapaavuoroja.   

     41 61  



174. Jyväskylän kesän ja Yläkapungin yön kaltaisia tapahtumia talvella. 

     41 32  

175. Lapsille lisää teatteria, taidetta ja musiikkia. Myös alle kouluikäisille. 

     41 27  

176. Lisää kansainvälistä/maailmanluokan touhua ja näyttelyitä.  

     41 17  

177. Lisää kulttuuritapahtumia lapsille.   41 29  

178.Musiikkisali! häpeäpilkku kaupungille, kun meillä ei vieläkään ole akustisesti 

kunnollista musiikkisalia kuten muissa, pienemmissäkin.    

     41 22  

179. Lippuja tapahtumiin myös samana päivänä. 40 53  

180. Kaupunginteatteri peruskorjauksen, sen kun on mitä korjata ;)  

40 10  

181. Kulttuurikaupunkini vaalii historiaa, kirkastaa imagoaan ja luo uutta 

arvostamalla hienojen museoidensa toimintaa ja asiantuntijuutta.  

     40 85  

182. Lisää erilaisia tyylilajeja teatteriin; sirkus, stand up, pienoisesitykset, 

dokuteatteri, klovneria, jne. 

     40 10  

183. Hyvä     40 35  

184. Villa Rana ja Vanha Lyseo korkeakulttuurin käyttöön! On juomatehdasta, 

Tanssisali Lutakkoa ja Vakiopainetta jo kevyelle musalle.   

     39 31  

185. Aallon valtiontalo kunnostettava alkuperäiseen loistoon! HELMI keskellä 

kaupunkia ja nyt pussissa. Se on häpeä.    

     39 31  

186. Lisää matalan kynnyksen yhteisöllisiä kulttuuritapahtumia, mihin kuka vain voi 

osallistua.  

39 38  

187. Kansaa lähellä olevaa, iäkkäille suunnattua kulttuuria lisää.  

     39 51  



188. Kulttuuri on kulttuuria. Kuka sen määrittää onko se korkeatasoista vai mitä? 

     39 31  

189. Teatteritalo remonttiin 5 vuoden sisällä  39 69  

190. Enemmän jazz musiikkia   38 32  

191. Julkisia saunoja Tuomionjärven rantaan ja savusaunoja AaltoAlvarin taakse. 

     38 40  

192. Monipuolista esitystaiteen tarjontaa koko kaupunginteatteriin!  

     37 38  

193. Koululaisille ilmaisia elokuvia ja erilaisia musiikkiesityksiä omalla alueella 

     37 30  

194. Alvar Aallon merkitys Jkl:ssä tunnistettava ja vihdoinkin tunnustettava. 

Matkailueurot odottavat meitä!   36 28  

195. Puistoja ja vehreyttä keskustaan. Tämä tulisi huomioida pihakatuja 

suunnitellessa. Kiitos. 

     36 11  

196. Enemmän opiskelijoille suunnattuja kaupungin kulttuuritapahtumia ja 

toimintaa.  

35 57  

197. Kulttuuria ovat liikunta ja taide kaikissa muodoissaan, molemmat Hippokselle 

tulisi oikea kulttuurikeskus ja tukisivat toisiaan. 35 17  

198. Lasten ja nuorten ohella myös yli 30-vuotiaille tarjolle matalan kynnyksen 

teatteri- / kulttuuriharrastustoimintaa ja harrastustiloja.   

     35 17  

199. Lisää vierailevia esityksiä kaupunginteatteriin. 35 34  

200. Konserttitaloko on kulttuurin ainut mitta? 35 23  

201. Jyväskylässä ei tarvitsisi paljoakaan nitistää jääkiekosta, kun saisimme 

konserttitalon. Sitä nitistystä ei ehkä edes huomaisi.   

     35 23  



202. Kehitetään sellaista hyvin täsmällistä kulttuurisisältöä, missä voidaan olla 

maailman paras. Vaikka kohderyhmä olisi pieni, tuo julkisuutta.  

     34 122  

203. Mäkimatin puistoon enemmän tapahtumia eläkeläisille  

     34 50  

204. Kunnollinen galleria isommille taidenäyttelyille.   

     34 53  

205. Tukea kolmannen sektorin ja yrittäjinä toimivien kulttuuriammattilaisten 

työhön. Myös valtion tuet näille pidettävä hyvällä tasolla.   

     34 29  

206. Tärkeintä olisi konserttisaliongelman ratkaiseminen edes jotenkin. Nykyinen 

tilanne on toiminnallisesti hankala, hyvä akustiikka "plussaa".  

     34 32  

207.Nivelosa Alvar Aalto museon ja Keski-Suomen museon väliin ja äkkiä. 

     33 36  

208. Liikuntakenttiä enemmän yleiseen käyttöön. 33 51  

209. Konserttisalia ei tarvita, vaan tarvitaan ennemmin kulttuurikeskus, jossa tiloja 

monenlaiseen toimintaan.     

     33 33  

210. Tässä vertailtavana asiat, joista ei halua valita kumpaakaan.  

     33 15  

211. Jyväskylään monitoimitalo, jossa tanssille omat tilat.   

     33 36 

  

212. Lisää PERFORMANSSITAIDETTA. Mainostetaan ja kehitetään edelleen 

HARRASTELIJATEATTERIA. Moottoripyörätapahtumia ja kansainvälisiä esiintyjiä! 

     32 22  

213. Tanssitapahtumia kaupunkiin.  32 25  

214. Yläkaupungin Kauppakadulle talojen väliin valoja ja viirejä ym roikkumaan. 

Intiimimpi tunnelma katuympäristöön tapahtumien aikana.  

     32 22  

215. Lyseo pikaisesti museokäyttöön.  32 112                     



216. Jyväskylään saatava esiintymään lisää maailmanluokan tähtiä.  

     32 119                

217. Lisää teatteria!    32 31  

218. Pitäisi saada myös korkeatasoisia sooloresitaaleja ja kamarimusiikkikonsertteja. 

     31 42  

219. Kevyen musiikin konsertteja varten uusia tiloja 31 45  

220. Lyseon toiminta palautettava vanhaan kiinteistöön.   

     30 33  

221. Draamatyöpajoja lisää.   30 44  

222. Pitää olla kaikenlaisille ihmisille tapahtumia. Hyvä kun Tikkalan kylässä on 

vanhan maatilan Laukkalan esittely huomenna. Lapsille ohjelmaa.  

     29 35  

223. Kotoa pääsemättömille kotikonserttipalvelu, musiikkia tilauksesta ihmisten 

kotiin ilahduttamaan esim. yksinäistä.    

     29 21  

224. Paljon erilaisia liikuntakokeiluja kaiken ikäisille 29 31  

225. Ponneton! Konserttisali heti Jyväskylään!on vaikuttanut siihen että itse lähdin 

Kaupunginorkesterista aikoinaan pois!!    

     29 41  

226. Parannetaan edellytyksiä ruohonjuuritason kulttuuritoimintaan. Ei makseta 

isojen ja yksittäisten toimijoiden menoja verorahoista.   

     28 36  

227. Urheilu menee täällä aina edelle. Lohkaiskaa Hippos-hankkeesta pieni rahapala, 

niin saadaan konserttitalo.     

     27 22  

228. Jos edes kauppakeskukset ymmärtäisivät kulttuuriarvoja joidenkin kaupunkien 

tapaan, olisi sekin parempi kuin ei mitään.    

     27 30  

229. Jyväskylässä on Suomen huonoin mahdollinen akustiikka kuunnella klassista 

musiikkia. Tämä on tahra koko kaupungin maineelle.   

     27 33  



230. Jyväskylän kaupunginteatterissa on korkeatasoisia esityksiä. Huolehditaan 

teatterin resurssoinnista yhdessä.     

     27 30  

231. Musiikkisali kaupunginteatterin viereen tai harjulle, josta olisi hulppeat 

näkymät ja voisi laittaa alle parkkihallin. Myös ihana puisto auk  

     27 22  

232. Minun kulttuurikaupungissani kirjastot (yleinen, yo, amk, ao) ovat yhdistyneet 

ja tila sijaitsee keskellä kaupunkia.     

     26 23  

233. Yes     26 39  

234. Kävin viime viikolla Kajaanissa Kaukametsä-talossa, jossa oli 2 aivan upeaa 

konserttisalia! Kateeksi kävi. Kyllä Kajaanissa osataan asiat!  

     25 32  

235. Tulevaisuuden museo kootaan verkkoriihessä ja Vanhassa riihessä. Pieleen 

menneet suunnitelmat ja kuvitelmat malliksi uusille haihatuksille!  

     25 101  

236. Ottakaa yhteyttä Wivi Lönn Seuraan, joka on tänään perustettu! 

     24 33  

237. Lisää teatteria!    23 39  

238. Ulkomailta myös komeita naisia esiintymään miesten lisäksi.  

     22 51  

239. Konserttisalihössötys veronmaksajien rahoilla pois ja keskitytään olennaiseen 

eli siihen että saadaan tehdä taidetta ihan itse. Sille tiloja   

     22 36  

240. Kylläpä oli hienosti konsultoitu tämäkin kysely 22 23  

241. Teatterille harjoitustilat talon ulkopuolelle. Silloin vapautuu sali muuhun 

käyttöön.  

21 14  

242. Uimahallin pääsylipun hinta huimaa!! Se urheilusta.   

     20 10  



243. Kaupunginteatteriin lisää arkipäiväesityksiä meille senioreille.  

     19 16  

244. Askartelua ja muuta lasten toimintaa lisää. 19 47  

245. Korpilahti on ollut taidekurssien ja -koulutuksien "keskus" aikanaan. Se 

uudelleen kehiin!  

18 17  

246. Jauhataan vaan musikkitalosta. Rakentaa se teatterin vastapäätä olevalle 

parkkialueelle. 

     18 11  

247. Siellä osataan possessiivisuffiksien käyttö. 15 97  

248. Skeittiparkki tai halli Jyväskylään  15 53  

249. Rokkiklubi teatterille.   15 39  

250. Lisää tanssia    15 34  

251. öööö... miksi kysytään vaan teatterista, musiikkitalosta ja Yläkaupungin yöstä?!

  

12 33  

252. Konserttisalihössötys veronmaksajien rahoilla lopetettava. Tonttihan on 

valmiina, joten miksette rakenna omilla rahoillanne?   

     12 40  

253. Kulttuuritiloja kauppakeskuksiin. Ja 400 metrin rata.   

     11 35  

254. Jyväskylään tarvitaan lisää minikenttiä mm. jalkapalloon ja yhteisölliseen 

harrastamiseen. Kentät tulisi laittaa sinne missä ihmiset asuvat.  

     9 11  

255. Vähistä resursseista lienee jopa haitallista vaatia pop up -toimintaa; Kangaskin 

on syrjässä keskustasta, huomio liikenneyhteyksiin!   

     7 14  

256. suurmoskeija    4 24 

 



Loput äänestetyistä ehdotuksista on syötetty kyselyyn sen viimeisenä päivänä 

ennen kyselyn sulkeutumista, eivätkä ole ehtineet saada äänestyskertoja ja/tai – 

voittoja:  

257. Tämä kysely ei toimi siten kuin annetaan ohjeessa ymmärtää. Mitään muita 

ehdotuksia, joista voisi valita, ei ole. Vain suosituimmat näkyvät.  

 - -  

258. konserttitalo ja kohtuuhintaista musiikkitarjontaa.  - -

  

259. Jyväskylä tarvitsee lisää Yläkaupungin Yön kaltaisia kulttuuritapahtumia . 

      - 1 

260. Sinfoniakonserttien ohelle pienimuotoisempia konsertteja, toimiva 

kamarimusiikkikonserttisarja, lauluresitaaleja ym.   

      - 4

  

261. Musiikkitalo; monipuolisesti käytettävissä muihinkin taidemuotoihin. Uudelle 

torille mahdollisuuksia kulttuurillekin.    

      - -

  

262. Tärkeintä on saada musiikkisali, jossa on kunnollinen akustiikka., ammattilaisille 

ja harrastajille, orkestereille, kuoroille, tanssijoille.   

      - -

  

263. Jyväskylä on monipuolinen kulttuurikaupunki. Jyväskylä Sinfonia 

valtakunnallisesti korkeatasoinen orkesteri. Ansaitsee konserttisalin!  

      - 3

  

264. enemmän ilmaistapahtumia    - 5

  

265. Uusi ainutlaatuinen museokonsepti yhteistyössä yleisön, muiden museoiden, 

yliopiston ja muiden yhteistyökumppaneiden ja päättäjien kanssa.  

      - -

  



266. Konserttisali tarvitaan. Jo olemassa olevien Paviljongin ja messukeskuksen 

hyödyntäminen eli isojen tilojen saneeraaminen käyntiin.   

      - -

  

267. Kunnon konserttisali, sitä olen haaveillut 38 vuotta - ajan, jonka olen asunut 

Jyväskylässä. Sen ajan olen myös hävennyt Jkl:n tilannetta.  

      - 2

  

268. MUSIIKKITALO tarvitaan! Se, johon mahtuvat kaikki, ulkomaiset, kotimaiset, 

nuoret, vanhat, ammattilaiset, harrastajat. Yhteistoimintaa!   

 - -  

269. Sellainen jossa on konserttitalo!!   - -

  

270. ei tullut mitään vaihtoehtoja   - -  

271. Kulttuurin toimijat voisivat tavata säännöllisesti ja tehdä enemmän yhteistyötä.

  

- -

  

272. Jyväskylälle enemmän tunnettuutta myös kulttuurikaupunkina ei vain 

liikuntakaupunkina. Ehkä yhteinen tuottaja, markkinoija?   

      - -

  

273. Kaupunki voisi olla ylpeä myös kulttuuristaan Turun, Tampereen tai Kuopion 

tapaan. Bussien kyljissä voisi komeilla myös kulttuuritapahtumia.  

      - -

  

274. Koska yleisölaulutilaisuudet ovat todella suosittuja, niiden tarjontaa tulee 

ehdottomasti lisätä!  

- -

  

275. Kulttuurin toimijat yhteistyöhön ja enemmän valtakunnallista näkyvyyttä. 

Jyväskylä on myös vilkas kulttuurikaupunki.   - -

      



276. Luodaan yhdessä ainutlaatuinen museokonsepti ja uudisrakennus Lutakkoon. 

Siellä olisi myös sauna ja konsertisali.    

      - -
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