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1. Yleistä

Äänekosken vapaa-aikatoimi muodostuu kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja museotoimista sekä Ala-Keiteleen 

musiikkiopistosta. Vapaa-aikaohjelman tarkoituksena on luoda asiakirja, jonka avulla kehitetään vapaa-aika-

toimen sektoria kokonaisvaltaisesti tukemalla kuntalaisten hyvinvointia, viihtyisyyttä, ennaltaehkäistään syr-

jäytymistä ja edistetään yhteisöllisyyttä. Ohjelmalla vaikutetaan myös kaupungin positiiviseen imagoon. Laa-

dukkaat tapahtumat ja muu vapaa-aikapalveluiden tarjonta lisäävät paikkakunnan tunnettavuutta ja houkut-

televat uusia asukkaita ja yrittäjiä kaupunkiin. Vapaa-aikatoimen säilyminen omana itsenäisenä toimialana 

mahdollistaa jatkossakin parhaiten laadukkaat toimintaedellytykset. 

Äänekosken kaupungin vapaa-aikatoimen vahvuuksia ovat: 

• Hyvät toimintaedellytykset

• Monipuolinen ja laaja tarjonta eri harrastuksiin ja tapahtumiin

• Aktiivinen käyttäjäkunta sekä aktiivinen järjestötoiminta

• Positiivinen ja arvostava ilmapiiri vapaa-aikatoiminnoille

2. Yhteys kaupunkistrategiaan

Vapaa-aikaohjelma toteuttaa Äänekosken kaupunkistrategian Asiakas-näkökulman strategista päämäärää 

Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski ja päämäärän kriittisiä menestystekijöitä monipuoliset 

kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, viihtyisä ja vetovoimainen asuin- ja elinympäristö sekä kuntalaisten vuo-

rovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen. 
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3. Vapaa-aikatoimen nykytila ja toimintaympäristö

3.1. Kulttuuritoimi 

Kuntien kulttuuritoimintaa ohjaa vuoden 2019 alussa uudistunut laki kuntien kulttuuritoimin-

nasta (8.2.2019/166), jossa todetaan, että kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa 

kunnassa. Tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee: 1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenver-

taista saatavuutta ja monipuolista käyttöä; 2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle 

työlle ja toiminnalle 3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansa-

laistoimintaa; 4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoit-

teelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen; 5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä 

sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa; 6) edistää kulttuuria ja taidetta 

osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja 

alueellista elinvoimaa; 7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja 

toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia. 

Taiteen ja kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin tunnistetaan yhä paremmin osana hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämistä ja kokonaisvaltaista hyvää elämää. Viime vuosina taiteen ja kulttuurin 

hyvinvointivaikutusten tutkimus- ja kehitystoiminta sekä taide- ja kulttuurilähtöisten hyvin-

vointipalveluiden tuottaminen on lisääntynyt huomattavasti. Kansainvälisen tutkimuksen pe-

rusteella on vahvaa näyttöä taiteen ja taiteellisen toiminnan merkityksestä sosiaalisen hyvin-

voinnin edistämisessä, fyysisen ja psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä 

osana hoitoa ja paranemista. Kulttuuritoiminnan merkitys toimialarajat ylittävässä hyvinvoin-

nin edistämisessä tulee tulevina vuosina kasvamaan.  

Äänekosken kulttuuritoimen tehtävänä on tuottaa monipuolisia kulttuuripalveluita Äänekos-

kella ja tukea avustusten kautta paikallisten yhdistysten, yksityishenkilöiden ja muiden yhtei-

söjen kulttuuritoimintaa. Kulttuuritoimen tavoitteena on lisätä ihmisten kokonaisvaltaista hy-

vinvointia kulttuuritoiminnan kautta ja parantaa osaltaan kulttuurin harrastusmahdollisuuk-

sien saatavuutta ja saavutettavuutta alueella.  

Tavoitteiden ja tehtävien kautta kulttuuritoimi edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia 

mahdollisuuksia kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, luo mahdollisuuksia toteuttaa ihmisten 

luovuutta sekä täyttää kulttuurin ja taiteen tekemisen ja kokemisen tarpeita, tukee kaikkien 

väestöryhmien osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin ja taiteeseen, sekä vahvistaa kulttuurin 

ja taiteen käyttöä väestön hyvinvoinnin, terveyden ja yhteisöllisyyden edistämisessä.  

Kulttuuritoimen keskeisiä toimintamuotoja ovat esittävän taiteen ja muiden tapahtumien jär-

jestäminen, sekä kulttuurikasvatukseen ja kulttuurihyvinvointiin liittyvien toimintojen koordi-

nointi yhteistyössä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden, sekä sosiaali- ja terveysalan toimi-

joiden kanssa.  

Kulttuuritoimi hallinnoi ja koordinoi Painotalon, Suolahtisalin, Suopungin ja Hiskinmökin tilojen 

käyttöä, jonka lisäksi se vastaa Äänekosken kirjaston kiinteistössä sijaitsevan Hoikkassalin näyt-

telytoiminnan koordinoinnista. 



3.2. Museotoimi 

Äänekosken kaupungin museotoimeen kuuluvat vuonna 1982 perustettu kulttuurihistorialli-

nen kaupunginmuseo ja vuonna 2004 perustettu Äänekosken taidemuseo. Museotoimessa on 

kaksi vakinaista museoammatillisen koulutuksen saanutta työntekijää, museonjohtaja ja tai-

demuseon amanuenssi. Museolain mukaisen henkilötyövuoteen sidotun valtionosuuden pii-

rissä kaupunginmuseo on ollut vuodesta 1996 lähtien. 

Museoiden toimintaa ohjaavat omat vahvistetut kokoelmapoliittiset ohjelmat, jotka sisältävät 

kokoelmien hoitoon liittyvät käytänteet ja ohjeet. Kaupunginmuseon kokoelmapoliittinen oh-

jelma on vuodelta 2009 ja taidemuseon ohjelma vuodelta 2017. Taidemuseon kokoelmateh-

tävää ohjaavat myös Toivo Parantaisen Taidemuseosäätiön säännöt, jotka on vahvistettu 

vuonna 1999. Museoiden kokoelmapoliittiset ohjelmat ovat asiakirjat museoiden tavoitteista 

ja periaatteista sekä näiden toteuttamiseen käytetyistä toimintatavoista ja menetelmistä. 

Äänekosken museot noudattavat toiminnassaan museolakia, jonka mukaan museotoiminnan 

tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ym-

päristöstään. Lain mukaan museoiden tulee edistää kulttuuriperintöä koskevan tiedon saata-

vuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville suku-

polville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja 

julkaisutoimintaa. 

Museoiden toiminta on pitkäjänteistä ja se perustuu monivuotiseen toiminta- ja taloussuunni-

telmaan. Museotoimintoihin liittyvät määrärahat vahvistetaan vuosittain Äänekosken kaupun-

gin talousarvion hyväksymisen yhteydessä.  

Museotoimen keskeisimmät yhteistoimintatahot ovat muut Keski-Suomen valtionosuusmu-

seot, Toivo Parantaisen taidemuseosäätiö, Metsä Group, Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdis-

tys ja Kömin Kilta. 

Museotoiminnan perusta ovat kokoelmat sekä niiden ylläpito ja kartuttaminen. Äänekosken 

museoilla on ajallisesti, alueellisesti ja ilmiöllisesti määritelty tallennus- ja tutkimusvastuu. 

Kulttuurihistoriallisen kokoelman pääteemat ovat teollisuus- ja työväenperinne, kaupunkimai-

nen asuminen sekä teollisuusyhteisön palvelutuotanto. Taidemuseon kokoelmien kartuttami-

sen lähtökohtana on sekä maakunnallinen että seutukunnallinen paikallisuus ja keskeisin han-

kintakohde on keskisuomalainen taidegrafiikka 1960-luvulta nykypäivään.  

Kaupunginmuseon omiin kokoelmiin kuuluu noin 80 000 tallennetta, jotka jakautuvat esine-, 

valokuva-, arkisto-, kirja-, rakennustutkimus-, lehtileike- ja artikkelikokoelmiin. Taidemuseon 

hallinnoimat taidekokoelmat ovat Äänekosken kaupungin taidekokoelma (353 teosta), Suolah-

den kaupungin taidekokoelma (155 teosta), Äänekosken taidemuseon kokoelma (142 teosta) 

sekä Toivo Parantaisen taidemuseosäätiön kokoelma (764 teosta). Museoiden kaikki kokoel-

mat on luetteloitu Access- ja Polydoc-tietokantoina. 

Kaupungin museotoimessa on ollut näyttelytoimintaa vuodesta 1984 alkaen. Laajimmillaan 

näyttelytoiminta oli 2000-luvun alussa, jolloin näyttelytoimintaa oli neljässä kohteessa. Nykyi-

sin näyttelytoimintaa on vain taidemuseolla. 

Taidemuseo on avoinna ympäri vuoden. Syksystä 2005 lähtien henkilökunnan työtilat on kes-

kitetty taidemuseolle, missä sijaitsevat myös valokuva-arkistot ja muut arkistot sekä osa varas-

totiloista. Perusnäyttelyn lisäksi järjestetään vuosittain 4-5 vaihtuvaa näyttelyä. Taidemuseon 



vuosittainen kävijämäärä on vakiintunut 2500 - 3000 vierailijan välille. Viime vuosina toimintaa 

on lisätty uudenlaisten erillistapahtumien ja työpajojen järjestämisen kautta. 

3.4 Ala-Keiteleen musiikkiopisto 

Ala-Keiteleen musiikkiopisto (AKMO) on Äänekosken kaupungin ylläpitämä oppilaitos, joka saa 

tuntiperusteista valtionosuutta. Toimintaa säätelee laki ja asetus taiteen perusopetuksesta 

(TPO), jonka 1§ todetaan, että ”Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etene-

vää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla an-

taa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen 

ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös 

muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.” 

AKMO:n toiminta-ajatuksena on antaa oppilaan yksilölliset ominaisuudet ja tavoitteet huomi-
oon ottavaa musiikin- ja soitonopetusta, jonka päämääränä on vahvistaa oppimisen iloa soitto- 
ja laulutaidon, yhteismusisoinnin ja musiikin perusteiden oppimisen sekä niiden edelleen ke-
hittämisen kautta. Lisäksi tavoitteena on kannustaa oppilasta harjoitteluun ja itseohjautuvaan 
työskentelyyn sekä luoda oppilaalle perusta elinikäiselle myönteiselle musiikkisuhteelle. 

AKMO antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta, jonka 
tehtävänä on luoda edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle. Tavoitteena on, että op-
pilas kehittää musiikillista osaamistaan ja iloitsee oppimisestaan. Opetus antaa valmiuksia mu-
siikin itsenäiseen harrastamiseen ja oppilaan tavoitteiden mukaiseen musiikkiopintojen jatka-
miseen muilla koulutusasteilla. Musiikillisten taitojen kartuttamisen lisäksi oppilasta rohkais-
taan opinnoissaan esteettiseen kokemiseen, luovaan ajatteluun ja tuottamiseen sekä uusien 
ratkaisujen etsimiseen.  

Opetushallitus päättää taiteenaloittain taiteen perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä si-
sällöistä. Opetushallitus on syyskuun lopulla 2017 antanut TPO:n oppilaitoksille uudet opetus-
suunnitelman perusteet, jotka tulee ottaa käyttöön 1.8.2018 alkaen. Äänekosken vapaa-aika-
lautakunta hyväksyi AKMO:n uuden opetussuunnitelman kokouksessaan 7.8.2018.  

AKMO:n oma opetussuunnitelma luo musiikkiopiston toiminnalle suuria mahdollisuuksia, sillä 
keskiössä ovat oppilaslähtöiset yksilölliset opinpolut. Tulevien uudistettujen toimintatapojen 
tavoitteena on vahvistaa oppilaiden oppimisen iloa, opiskelumotivaatiota ja luovaa ajattelua 
huomioimalla oppilaan henkilökohtaiset vahvuudet, potentiaali ja kiinnostuksen kohteet.  

Musiikkiopiston toiminta-alue on laaja: Äänekosken lisäksi toiminnassa ovat sopimuksin mu-
kana Hankasalmen, Konneveden, Laukaan ja Uuraisten kunnat. Kaikkien opetusmuotojen yh-
teenlaskettu oppilasmäärä koko toimialueella on noin 500 oppilasta.  

Musiikkiopisto toimii aktiivisesti ja haluaa olla näkyvästi esillä kuntalaisten elämässä: musiikin 
avulla halutaan jakaa ja lisätä sosiaalista hyvinvointia toimialueen väestön keskuudessa. Opet-
tajat ja oppilaat soittavat vuosittain lukuisissa erilaisissa isommissa ja pienemmissä konser-
teissa sekä yksin että yhdessä.  AKMO:n yhteistyökumppaneina ovat mm. kuntien kulttuuritoi-
met, koulut, päiväkodit, kirjastot, seniori- ja päiväkeskukset, terveysasemat, seurakunnat ja 
muut maakunnalliset musiikkioppilaitokset.  



Musiikkiopistotoiminnan suurin haaste pääopetuspisteessä Äänekoskella on tällä hetkellä 
opetustilat. Musiikkiopiston pääopetuspiste on vuodesta 1993 alkaen ollut VPK:n talolla, Poh-
jantie 22:ssa. Toiminnan luonne ja painopisteet ovat yli kahdenkymmen vuoden jälkeen muut-
tuneet huomattavasti. Toimintaympäristön muutoksen seurauksena nykyiset luokkatilat ovat 
osoittautuneet riittämättömiksi, jotta opetus pystyttäisiin toteuttamaan uuden opetussuun-
nitelman pedagogisten vaatimusten mukaisesti. Kooltaan isompien luokka- sekä varastointiti-
lojen puute on johtanut toimintojen hajauttamisen useaan eri opetuspisteeseen.  

3.5. Kirjastotoimi 

Kuntien kirjastotoimintaa ohjaa kirjastolaki (29.12.2016/1492), jonka tavoitteena on edistää 
väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyt-
töä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja 
osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Ta-
voitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen 
moninaisuus. 

Yleisen kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpi-
tää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopal-
velua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tar-
jota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yh-
teiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 

Äänekoskella toimii neljä kirjastoa, pääkirjaston lisäksi Konginkankaan, Sumiaisten ja Suolah-
den lähikirjastot. Äänekoski kuuluu Keski-Suomen kirjastoverkkoon, Keski-kirjastoihin. 

Vuonna 2017 kirjastojen lainoja oli 249 309, lainaajia 6281, kävijöitä 192 600 ja verkkokäyntejä 
132 073. Kirjastoaineistoa oli vuoden lopussa 151 058 yksikköä. Kirjastot olivat auki yhteensä 
7498 tuntia. Soittohuonetta, tutkijanhuonetta, digitointipistettä ja kerhohuoneita käytettiin 
yhteensä 533 tuntia. Keski-kirjastoista saatiin tai niihin annettiin yhteensä 20 750 seutulainaa. 

Luokkakäynnit, erilaiset näyttelyt, lukupiirit, elokuvat, satutuokiot ja muut tapahtumat tuovat 
elämysten lisäksi kirjastoja tutuiksi kaikenikäisille. 

Yleisten kirjastojen käyttäjäkyselyn mukaan kirjaston palvelut ovat parantaneet elämänlaatua 
ja tarjonneet virikkeitä vapaa-aikaan paljon tai erittäin paljon 84 prosentilla vastaajista. 

3.6. Liikuntapalvelut 

Liikuntapalveluiden tehtävänä on tuottaa kaikille kuntalaisille liikuntalaissa (390/2015) määri-

teltyjä liikuntapalveluita ottaen huomioon harrasteliikunnan, kilpaliikunnan, lasten- ja nuorten 

liikunnan, sekä erityisryhmien tarpeet. Liikuntapalvelut vastaa kaupungin omistuksessa ja/tai 

hallinnassa olevien sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen kehittämisestä, sekä uusien liikuntapaikkojen 

rakentamisesta koko Äänekosken alueella. Liikuntapaikkojen kunnossapito hoidetaan Ääne-

kosken kiinteistöhoito Oy:n tai muiden yhteisöjen/tahojen kanssa tehtyjen erillisten hoitoso-

pimusten kautta.   

Keskeisiä sisäliikuntapaikkoja ovat Äänekosken ja Suolahden uimahallit, Äänekosken liikunta-

talo, kuntosalit, tennishalli, sekä rakenteilla olevat monitoimihalli, ylipainehalli ja jäähalli. Li-

säksi koulujen liikuntatiloja hyödynnetään erityisesti seurojen ryhmäliikuntatoiminnan ylläpi-

tämisessä.   



Äänekosken alueella on lukuisia eri lajien harjoittamiseen sopivia ulkoliikuntapaikkoja, joista 

keskeisimpiä ovat Äänekosken liikuntapuisto, Suolahden yleisurheilukenttä, Äänemäen lasket-

telurinne, Huuhan skeittipuisto, beach volley kentät, frisbeegolfradat, tenniskentät, lukuisat 

kylien ja taajamien pallokentät ja kaukalot, sekä luontopolut, hiihtoladut ja jääladut. Lisäksi 

Äänekosken ympäristöstä löytyy ajantasaisia suunnistuskarttoja jokaisesta taajamasta.  

Liikuntapalvelut myöntää käyttövuorot hallinnoimiinsa sisä- ja ulkoliikuntatiloihin. Koulujen lii-

kuntatilojen osalta liikuntatoimi myöntää käyttövuorot Äänekosken ja Suolahden taajamissa 

olevien koulujen iltakäyttöön keskitetyn hakuprosessin kautta. Muiden koulujen käyttövuo-

roista päättävät rehtorit.  

Liikuntapalvelut myöntää paikallisille urheiluseuroille toiminta- ja kohdeavustuksia, joiden 

kautta kanavoidaan tukea erityisesti harrastustoiminnan ylläpitämiseksi. Lisäksi Liikuntatoimi 

tekee yhteistyösopimuksia liittyen kansallisesti merkittävien liikuntatapahtumien järjestä-

miseksi alueella.  

Liikuntapalvelut järjestää liikunnan ohjausta erityisryhmille ja huolehtii koulujen uimaopetuk-

sesta. Ohjaustoiminnasta vastaavat pääasiallisesti erityisliikunnanohjaajat yhteistyössä kau-

pungin muiden toimijoiden kanssa. Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöi-

den liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaali-

sen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaa-

tii soveltamista ja erityisosaamista. Liikuntapalveluiden terveysliikuntaryhmät ovat tarkoitettu 

pitkäaikaissairaille, työkyvyttömyyseläkkeellä oleville ja ikäihmisille, ellei toisin mainita.  

4. Vapaa-aikaohjelman mittarit, kärkitavoitteet ja toimenpiteet

Mittarit vapaa-aikaohjelmalle ovat:

• Järjestetyt tapahtumat, lukumäärä ja osallistujamäärät, sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen

• Yhteistyö eri yhteisöjen kanssa (seurat ja yhdistykset)

• Kulttuurikasvatussuunnitelman toteutuminen

• Kulttuurihyvinvointipalveluiden lisääntyminen

• Musiikkiopiston oppilasmäärä ja tapahtumien kävijämäärät

• Eri tilojen kävijämäärät

• Asiakaskyselyn vapaa-aikatoimen toimialaa koskevat kysymykset

• Kirjaston lainauksien määrä ja kävijämäärät

• Kulttuuritilaohjelman toteutuminen

Vapaa-aikaohjelman toteuttamisesta vastaavat tahot: vapaa-aikatoimi, tekninen toimi, koko kaupungin or-

ganisaatio, yhteistyö eri yhteisöjen ja yksityisten toimijoiden kanssa.  

Vapaa-aikaohjelman tärkeimmät toimenpiteet on koottu neljän kärkitavoitteen alle, jotka ovat: 

1. VAPAA-AIKAPALVELUT VÄESTÖN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

• Kulttuurikasvatussuunnitelman juurruttaminen osaksi varhaiskasvatuksen ja koulujen toimintaa yh-

teistyössä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa

• Kulttuurihyvinvointitoiminnan lisääminen eri kohderyhmien parissa



• Liikunnanohjauspalveluiden kohdentaminen soveltavaan liikuntaan ja erityisryhmien tarpeiden huo-

miointi

• Liikuntapalveluiden ja harrastusmahdollisuuksien saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen kai-

kissa ikäryhmissä

• Musiikkiopiston toimintojen ja verkostojen laajentaminen sellaisten henkilöiden luokse, jotka eivät
itse pääse kulkemaan konsertteihin

• Digitaitojen edistäminen ja kirjaston e-aineistojen käytön lisääminen

• Lukemisharrastuksen edistäminen kirjavinkkauksen, koululaiskäyntien, kotipalvelun ja liikkuvan lai-
naamon kautta

2. ÄÄNEKOSKEN VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN

• Sisällöllisesti laadukkaiden ja helposti saavutettavien kulttuuritapahtumien järjestäminen

• Yhteistyö valtakunnallisen tason urheilukilpailujen ja muiden suurtapahtumien järjestämisessä

• Uuden kulttuurihistoriallisen näyttelykokonaisuuden rakentaminen tehtaan vanhaan hallintokontto-

rirakennukseen sisältäen mm. kulttuuri- ja tehdashistoriaa

• Kirjastojen itsepalvelukäytön ja aukioloaikojen lisääminen

• Vapaa-aikapalveluiden ja tapahtumien hyödyntäminen osana Äänekoskelle suuntautuvaa matkailua

3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TILAT OVAT HYVÄSSÄ KUNNOSSA JA TEHOKKAASSA KÄYTÖSSÄ

• Kulttuurin tilakysymysten ratkaisu kulttuuritilaohjelman mukaisesti

• Liikuntapaikkojen kokonaisvaltaisen hoito-, korjaus- ja investointisuunnitelman laatiminen ja noudat-

taminen

• Liikuntatalon, ylipainehallin ja jäähallin rakennus- ja korjaushankkeiden loppuun saattaminen

• Kirjaston palveluiden esteettömyydestä ja saavutettavuudesta huolehtiminen

• Museoiden esine- ja taideteosvarastojen sekä työskentelytilojen olosuhteiden parantaminen

• Museon kokoelmahallintajärjestelmän uudistaminen maakunnallisen yhteensopivuuden turvaa-

miseksi

4. AKTIIVINEN JA AJASSA OLEVA VUOROVAIKUTUS ERI TOIMIJOIDEN VÄLILLÄ

• Monipuolinen yhteistyö vapaa-aikasektorilla toimivien yhteisöjen ja yksityisten kanssa eri fooru-
meilla

• Kulttuurialan toimijoiden ja kaupungin yhteistyön kehittäminen kulttuurifoorumien kautta, sään-
nölliset tapaamiset 1-2 per vuosi

• Liikunnan seurayhteistyön kehittäminen seurafoorumitoiminnan kautta, säännölliset tapaamiset
1-2 per vuosi

• Kirjaston palvelujen tutuksi tuominen kaikenikäisille ja markkinointi uusille asiakasryhmille erilais-
ten tapahtumien ja projektien kautta

• Musiikkiopiston toiminnan jatkuva kehittäminen uuden opetussuunnitelman pohjalta yhdessä oppi-

lailta, vanhemmilta sekä muilta yhteistyötahoilta saadun palautteen pohjalta

• Yhteistyön tiivistäminen Koskelan setlementin kanssa

• Kuntarajat ylittävä yhteistyö palveluiden tuottamisessa

• Kuntalaisten osallistaminen ja huomioiminen toiminnassa kyläparlamentin, nuorisovaltuuston, ja

muiden yleisötilaisuuksien kautta

5. Raportointi ja seuranta

Vapaa-aikaohjelma on laadittu vuosille 2019 – 2021 ja ohjelmaa päivitetään vuosittain vapaa-aikalautakun-

nan toimesta ja hyväksytään valtuustokausittain. Vapaa-aikatoimen johtoryhmä vastaa oman ohjelman 
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Tausta ja tarkoitus   
 

Kulttuuritilaohjelman taustalla vaikuttaa Äänekosken kaupunginhallituksen kokouksessaan 

(KH 26.3.2018 § 54) tekemä päätös, jossa se edellyttää, että kaupungin vapaa-aikaohjelma 

valmistuu vuoden 2018 aikana ja että siinä yhteydessä selvitetään kokonaisvaltaisesti kau-

pungin kulttuuritilojen tarve ja toteutumissuunnitelma. Kaupunginhallituksen kokouksessa 

3.6.2019 (§132) asia päätettiin palauttaa valmisteltavaksi ja esiin tuli ehdotus poliittisen oh-

jausryhmän perustamisesta. KH 17.06.2019 (§172) hyväksyttiin ehdotus ohjausryhmän pe-

rustamisesta ja sen toimikausi määriteltiin kestämään 25.10.2019 saakka, sekä määriteltiin 

ohjausryhmän jäsenet. Ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa 3.9. ja 30.9.2019 ja keskusteli 

kulttuuritilojen ongelmien ratkaisuista. Keskustelun pohjalta vapaa-aikatoimen edustajat 

ovat selvittäneet mahdollisuuksia ehdotettujen tilojen käyttöönottoon ja muokanneet ohjel-

maa haluttuun suuntaan. 

 

Kulttuuritiloihin liittyviä selvityksiä ja ratkaisuehdotuksia on tehty aiemmin useita esimerkiksi 

1980- ja 90-luvuilla, mutta kulttuuritiloihin liittyviä hankkeita ei ole saatu päätökseen (Kult-

tuuritila-hankesuunnitelma 1998, 1). Valittu linja on jatkunut ja hyvänä esimerkkinä tästä 

ovat mm. Painotalon kehityssuunnitelmat 2002 ja 2011, joista kumpaakaan ei ole toteutettu 

kuin osittain. Tämä näkyy selkeästi kyseisen tilan toiminnallisina ongelmina niin käyttäjien 

kuin yleisön näkökulmasta.      

 

Toimivat tilat ovat edellytys kulttuurin tekemiselle. Erilaiset kulttuurin ilmenemismuodot vaa-

tivat erityisiä, kunkin eri toimintamuodon erityisehdot huomioivia tilaratkaisuja. Samalla ta-

voin kuin jalkapallo, jääkiekko ja uinti tarvitsevat omat kenttänsä ja hallinsa vaativat tanssi, 

teatteri, kirjasto, musiikki ja kuvataiteet omansa. Toimivat harjoitus-, esitys-, näyttely- ja ope-

tustilat palvelevat niin kasvavia kulttuurin harrastajamääriä, taiteen perusopetusta kuin am-

mattimaista esitys- ja näyttelytoimintaa, yleisön viihtyvyyttä unohtamatta. Äänekoskella on 

useita kulttuurikäytössä olevia tiloja, joiden kunto ja soveltuvuus kyseiselle toiminnalle vaih-

televat suuresti. Lisätilojen tarve on olemassa, koska osalle toimijoista ei ole löytynyt sopi-

vaa tilaa, jossa he voisivat toimia. 

 

Kulttuurin harrastajat ja tiloja käyttävät toimijat kokevat, että kulttuuriin ei kaupungissa pa-

nosteta eikä sitä arvosteta. Se tuntuu epäoikeudenmukaiselta sekä toimijoiden että harras-

tajien näkökulmasta. Kulttuuritoimijoiden keskuudessa vallitsee vahva kokemus siitä, että 

kaupungissa panostetaan vain liikuntaan ja urheiluun. Tämä epäkohta vaikuttaa hyvin to-

dennäköisesti myös kaupungissa viihtymiseen ja siihen, mieltävätkö potentiaaliset kaupun-

kiin muuttajat Äänekosken viihtyisäksi asuinpaikaksi ja sen tarjoamat palvelut riittäviksi. 

Taide- ja kulttuuripalvelut ovat tulevaisuudessa entistä vahvemmin kuntien erottautumiste-

kijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi imagoon ja vetovoimaan (OKM 2018, 39). Laadukkaiden 

vapaa-ajan palveluiden saatavuus ja saavutettavuus luovat kokonaisuudessaan mielikuvaa 

viihtyisästä asuinpaikasta, jossa asukkaisiin panostetaan ja heitä kuunnellaan. Tämä näkyy 

asukastyytyväisyytenä ja -viihtyvyytenä. 
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Kuntien kulttuuritoimintaa ohjaa vuoden 2019 alussa uudistunut laki kuntien kulttuuritoimin-

nasta (8.2.2019/166), jossa todetaan, että kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa 

kunnassa. Tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee: 1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenver-

taista saatavuutta ja monipuolista käyttöä; 2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelli-

selle työlle ja toiminnalle 3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää 

kansalaistoimintaa; 4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen ta-

voitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen; 5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja 

käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa; 6) edistää kulttuuria ja 

taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä pai-

kallista ja alueellista elinvoimaa; 7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä 

toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia. 

 

Koska taiteen perusopetus (kuvataide, musiikki ja tanssi) samoin kuin kunnan velvoite jär-

jestää ja mahdollistaa kulttuurin harrastaminen on turvattu lainsäädännöllä, tarkoittaa tämä 

myös sitä, että asialliset ja toimintaan soveltuvat tilat on voitava osoittaa toiminnalle. 

 

Äänekosken kulttuuritilaohjelman tarkoituksena on luoda konkreettinen ja toteutettavissa 

oleva ratkaisuehdotus, joka huomioi kulttuurin tilatarpeet, sekä kulttuuritoiminnan erityisyy-

den ja lainsäädännön sille antamat reunaehdot. Ohjelman suunnitteluprosessin aikana on 

kuultu eri kulttuuritoimijoiden näkemyksiä ja toiveita siitä, kuinka tilakysymykset tulisi tule-

vaisuudessa ratkaista. Kulttuuritoimen hallinnoiman Painotalon, Äänekosken pääkirjaston, 

Ala-Keiteleen musiikkiopiston ja Äänekosken museon tilat on uudistettava vastaamaan ny-

kyaikaisia vaatimuksia. Tilojen on oltava monikäyttöiset, helposti muunneltavat sekä vastat-

tava nykyaikaisiin esteettömyyden, esitystekniikan, käytettävyyden ja saavutettavuuden 

vaatimuksiin. 
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Nykytila-analyysi  
 

Ala-Keiteleen musiikkiopisto 

  

Ala-Keiteleen musiikkiopiston hallinto ja Äänekosken pääopetuspisteen toiminta on vuo-

desta 1993 lähtien sijainnut 1950-luvulla rakennetussa vapaapalokunnan (VPK) omista-

massa kiinteistössä. VPK:n talo on kolmekerroksinen, joista pohjakerros ajoneuvosuojineen 

on edelleen VPK:n käytössä. 1. ja 2. kerros ovat musiikkiopiston käytössä. Rakennuksessa 

on tällä hetkellä 11 opetustilaa. Lisäksi kolme huonetilaa on hallinnon ja opettajien käytössä. 

Rakennuksessa ei ole hissiä eikä se ole esteettömästi kaikkien käytettävissä. Musiikkiopis-

ton käytössä oleva kokonaispinta-ala on noin 410 m² 

 

Viimeisin konkreettinen tilamuutos VPK -talon tiloissa tehtiin keväällä 2018, kun tilava toi-

mistohuone muutettiin opetustilaksi. Toimistosihteerin työpiste siirtyi kirjasto- ja kopiointitilan 

yhteyteen ja apulaisrehtori jäi ilman omaa työpistettä. Henkilökunnalta puuttuvat täysin so-

siaaliset tilat kuten esim. lepotilat, työtilat, soittimien ja henkilökohtaisten tavaroiden säily-

tystilat. Erillisiä kokoustiloja ei ole ja kokoustilana on usein henkilökunnan ruokailutila sekä 

isoin musapajaluokka. Iso ongelma on tietoliikenneyhteys, joka on auttamattoman hidas. 

Lähimmät valokuituyhteydet ovat Koskelan setlementin ja liikuntatalon kohdalla.  

 

Esteettömyysratkaisut eli invaluiskan ja hissin integroiminen nykyiseen porrasratkaisuun on 

todettu käytännössä mahdottomaksi. Esteettömyyden toteutuminen kohentaisi palvelun ta-

sapuolisuutta ja tilojen helpompaa tavoitettavuutta myös liikuntaesteisille. Asiakkaita edistä-

vät ratkaisut auttaisivat samalla myös monenlaisten musiikkilaitteiden ja soitinten siirtoja.  

 

Oppilaiden odotustilat ovat auttamattoman pienet ja oppilailta puuttuu oma pienkeittiö (aiem-

min ko. toimintaan soveltuva pieni tila on sekin jouduttu ottamaan opetustilaksi). Nykyvaati-

musten mukaiset luokkatilat, jossa olisi muunneltavissa olevaa sekä väljää opetustilaa, ei 

yksinkertaisesti ole. Tämän hetkiset ryhmäopetuksen, musapajojen ja musamajojen, ope-

tustilat ovat mitoituksiltaan riittämättömät.  

 

Varastotilat sekä soittimille, että muulle kalustolle tulisi sijaita siellä missä toiminnotkin. Ope-

tustilojen yhteydessä tulisi olla harjoitussali, jossa kuoron, pienempien orkestereiden ja luok-

kaesiintymisten järjestäminen olisi mahdollista.  

 

VPK -talon ulkotiloissa on useita vaaran paikkoja: suurimpien soitinten ja pienimpien oppi-

laiden huoltoliikenne edellyttää ajamista aivan rakennusten tuntumaan. Tämän hetkiset lii-

kenne- ja paikoitusjärjestelyt aiheuttavat lapsille useita vaaratilanteita varsinkin vuoden pi-

meimpinä aikoina. 

 

Konsertti- ja harjoitustiloina isommilla kokoonpanoilla (orkesterit, bändit, yms.) toimivat kau-

pungintalon valtuustosali, Painotalon Iso Sali sekä vuoden 2019 alusta alkaen jälleen Suo-
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lahtisali. Aiemmin myös Mikkosalissa on järjestetty konsertteja. Musiikkiopiston kuorot har-

joittelevat nykyisin lukion musiikkiluokassa. Suolahden yhtenäiskoululla järjestetään opetus-

toimintaa.   

 

Häränvirrantie 4:ssä kerrostalon alakerrassa sijaitseva tila jakautuu yhteen isompaan avoi-

meen huoneeseen, odotustilaan ja varastohuoneeseen. Musamajaryhmät kokoontuvat sekä 

ko. tilassa että eri päiväkodeissa lasten päivähoitoaikaan. Lisäksi Häränvirrantie 4:ssä pide-

tään yksilö- sekä ryhmäopetustunteja. Tilaa ei ole tehty varsinaisesti opetustilaksi, joten se 

on matala ja sen isoimman tilan keskellä on pylväs. Tilojen äänieristys on olematon ja talvi-

sin tila on kylmähkö. Paikoitustilaa ei ole riittävästi. Toistuvin väliajoin ”aina jostain suun-

nasta” valuu vettä tiloihin. Musamaja (ent. muskari) opetus tarvitsisi riittävät aulatilat, pienten 

lasten hoitoon soveltuvat wc-tilat sekä pienkeittiön, jossa on eväiden lämmitysmahdollisuus 

vauvoille. Myös lastenrattaille tulisi olla suojaisat ja turvalliset säilytystilat. 

 

Rautatienkatu 44:ssä sijaitseva tila on entinen rakennusliikkeen toimistorakennus. Sinne on 

keskitetty ”enemmän meteliä” aiheuttava toiminta eli rumpu- ja bändiopetus sekä kaksi soi-

tinvarastoa. Käytössä on noin 75 m². Tiloissa on myös muuta toimintaa. Bändi- ja lyömäsoi-

tinopetuksen vaatimaa kunnollista äänieristystä ei ole. Tila ei mahdollista yhtäaikaisesti toi-

mintoja. Tila toimii vain sen ansiosta, ettei aivan naapurissa ole rakennuksia. Varastotiloina 

rakennus on toimiva, koska tavaroiden kuljetusmatka autoon on lyhyt. Tilassa on vuokralla 

myös muita toimijoita, mikä tuo oman haasteensa tilojen käyttöön.   

 

Tämän hetkinen musiikkiopiston tilojen hajauttaminen eri puolille Äänekoskea on ollut pakon 

sanelema ratkaisu, sillä VPK -talon luokkatilat ovat vuosien saatossa käyneet liian pieniksi. 

Toiminta- ja oppimisympäristö on muuttunut radikaalisti yksilöopetuksesta monimuotoisiin 

ryhmäopetuksiin sekä yhdessä tekemiseen. Uusi 1.8.2018 käyttöön otettu opetussuunni-

telma vaatii tänä päivänä aivan erilaisia tilaratkaisuja kuin 1990- ja 2000 -luvuilla. Uudet 

opetussuunnitelman perusteet korostavat yhteisöllisyyttä, yksilöllisiä opinpolkuja, yhdessä 

tekemistä, opetuksen monimuotoisuutta ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisia toimintaym-

päristöjä. AKMO:n opettajakunnalla on intoa, edellytykset ja selkeä näkemys siitä, miten 

opetus viedään uudelle tasolle. Suurin este vision toteuttamiselle on tällä hetkellä opetusti-

lojen pienuus sekä toimintojen hajanaisuus.  

 

Nykyiset toimitilat pääopetuspisteessä VPK:n talolla tai muissa toimipisteissä, eivät täytä 

uuden opetussuunnitelman perusteiden vaatimaa toimintaympäristöä.  

 

”Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yh-

teisöjä ja käytäntöjä, joissa taiteenalan opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Lähtökoh-

tana on, että oppimisympäristöt ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia. 

Ne ovat ilmapiiriltään avoimia ja myönteisiä sekä rohkaisevat ja innostavat oppilaita 

kehittämään osaamistaan.   

 

Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon oppilaiden 

tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva 

osaamisen karttuminen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja 
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viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden taiteenalan 

opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.” (Opetushallitus 2017, 12) 

 

Äänekosken kaupunki on Ala-Keiteleen musiikkiopiston ylläpitäjänä ja taiteen perusopetuk-

sen musiikin laajan oppimäärän järjestämisluvan omaavana tahona velvoitettu osoittamaan 

musiikkiopiston toimintaan sen pedagogisten tavoitteiden, sisältöjen ja työtapojen vaatimat 

opetustilat. Musiikkiopiston toiminnan tavoitteisiin on jo vuosikausia kirjattu toimitilojen saat-

taminen nykytarpeita vastaavaksi (Liite 1).   

 

Kulttuuritoimi 
 

Painotalo on Äänekosken keskustassa erinomaisella paikalla sijaitseva monikäyttöinen 

kulttuuritila. Painotalon tilat koostuvat kolmesta salista, joista Iso Sali mahdollistaa jopa 500 

hengen tapahtumien ja muiden tilaisuuksien järjestämisen. Iso Sali on muunneltavissa oleva 

tila, jossa on 222 hengen kokoontaitettava katsomo. Tilat soveltuvat parhaiten monipuolisen 

musiikin, tanssin ja teatterin esitystoiminnan järjestämiseen. Klassiseen konserttimusiikkiin 

Iso Sali ei sovellu parhaalla mahdollisella tavalla, mutta kaikelle vahvistetulle esitystoimin-

nalle tila on erinomainen.  

 

Mikkosali on pieni blackbox -tyyppinen näyttämötila, jossa on 84-paikkainen kiinteä kat-

somo. Mikkosali soveltuu hyvin pienempien musiikki, tanssi- ja teatteriesitysten järjestämi-

seen. Painotalolla on tanssin harjoitussali, joka toimii pääsääntöisesti Koskelan tanssin ope-

tus- ja harjoitustilana. Painotalon alakerrassa on lisäksi vaatteidenhuoltotilaa, kaksi puku-

huonetta sekä varastotilaa, joita käyttävät Koskelan tanssi ja Äänekosken teatteri.  

 

Painotalon keskeiset toiminnot rakentuvat tällä hetkellä kulttuuritoimen järjestämästä musii-

kin, tanssin ja teatterin esitystoiminnasta, Äänekosken teatterin ja nuorten teatteriryhmä 

Varjolasten harjoitus- ja esitystoiminnasta, Koskelan tanssin harjoitus- ja esitystoiminnasta, 

sekä Äänekosken Työväensoittajien harjoitustoiminnasta. Lisäksi kulttuuritoimi vuokraa Pai-

notalon eri tiloja messu-, konsertti- ja tapahtumakäyttöön. 

 

Painotalon keskeisiä haasteita ovat eri tilojen samanaikaiskäyttö, jota vaikeuttaa erityisesti 

puutteellinen äänieristys tilojen välillä, sekä wc- ja varastotilojen riittämättömyys ja sijainti. 

Lisäksi ahtaat aulatilat, puutteelliset naulakkotilat tuovat ongelmia lähes jokaisen tapahtu-

man yhteydessä. Yksi Painotalon keskeisistä ongelmista on esteettömyys. Esteetön sisään-

käynti on järjestetty niin, että kulku pyörätuolilla tai lastenvaunuilla tapahtuu talon takana 

sijaitsevan lastauslaiturin kautta. Reitti ei ole ihmisarvoinen, jonka lisäksi se on sokkeloinen 

ja epäselvä ja johtaa suoraan Ison Salin näyttämölle. Portaikot ovat ahtaat ja tungoksessa 

jopa vaaralliset. Esteettömän wc:n käyttö tapahtumien aikana on mahdotonta, koska nykyi-

sessä ratkaisussa wc jää Ison Salin näyttämön sivulle, joten sitä ei voi käytännössä käyttää.   

 

Painotalon käyttöastetta voitaisiin nostaa helposti, kun eri tilat olisivat oikeasti käytettävissä 

yhtäaikaisesti paremman äänieristyksen ja muiden tarvittavien muutostöiden johdosta. Mo-

nikäyttöiset tilat mahdollistaisivat myös kaikin puolin matalan kynnyksen tulla harrastamaan 
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ja toimimaan taiteen parissa, mikä on nykyaikaisen kulttuuritoiminnan perusvaatimus. Li-

säksi esitystekniikka vaatii uusimista.   

 

Suolahtisali on Suokiinteistöt Oy:n omistuksessa oleva vuonna 1989 rakennettu konsertti-

sali, johon kaupunki on solminut vuonna 2018 viiden vuoden vuokrasopimuksen. Suolahti-

salissa on 380-paikkainen kiinteä katsomo. Kulttuuritoimi järjestää salissa erityisesti akusti-

sia konsertteja ja muita tapahtumia. Lisäksi se alivuokraa tilaa erilaisiin tapahtumiin ja kon-

sertteihin eri käyttäjille. Kulttuuritoimen lisäksi tilan vakituisia käyttäjiä ovat Ala-Keiteleen 

musiikkiopisto, Koskelan kuorot, sekä Laitakaupungin musiikkiyhdistys, joka käyttää tilaa 

viikoittain harjoitustoimintaan. Suolahtisali soveltuu erityisen hyvin klassisen musiikin kon-

sertteihin. Suolahtisalin käyttöä rajoittavat edelleen tekniset haasteet, sekä riittämättömät 

takatilat. Lisäksi aula- wc- ja keittiötilojen käyttö on vaikeutunut uuden omistajan ja tilojen 

muiden käyttäjien myötä.  

 

Kulttuuritoimi hallinnoi lisäksi kahden kulttuuritoimintaan liittymättömän rakennuksen vuok-

raustoimintaa:  

 

Hiskinmökki on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, joka on vuokrattavissa yksityisten 

ja yhteisöjen käyttöön esimerkiksi kokous- ja juhlatilaksi. Vuokraustoimintaa hallinnoi kult-

tuuritoimi. Rakennus puretaan ja siirretään vuoden 2019 aikana pois nykyisestä sijainnista. 

Tällä hetkellä ei ole tietoa, milloin Hiskinmökki on jälleen käytettävissä.   

 

Suopunki on Suolahdessa sijaitseva erityisesti sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja järjes-

töjen käyttämä kerho-, toiminta- ja kokoustila, joka on pääsääntöisesti kokous- ja kerhotoi-

mintakäytössä.  

 

Taidemuseo ja kulttuurihistoriallinen museo  

 

Taidemuseo toimii Hammarénin talossa Äänekosken Klubinmäellä rakennushistoriallisesti 

arvokkaassa lautaverhoillussa hirsitalossa. Taidemuseossa on perusnäyttely, minkä lisäksi 

se toimii näyttelytilana vuosittain 4–5 vaihtuvalle näyttelylle. Katutaso toimii näyttelykerrok-

sena, ja kellarikerroksessa sekä toisessa kerroksessa ovat työskentely-, arkisto- ja toimis-

totilat. Taidemuseolle on siirretty Äänekosken kaupunginmuseon arkisto- ja valokuvakokoel-

mat. Tiloissa on sisäilman laatuun liittyviä haasteita.  

 

Taidemuseon teossäilytysvarasto sijaitsee pääosin kaupungintalon väestösuojassa. Pieni 

osa teoksista on varastoituna myös taidemuseon kellarikerroksen varastohuoneessa ja 

näyttelykerroksen ns. punaisessa huoneessa. Taidemuseon käytössä olevat näyttely- ja säi-

lytystilat eivät vastaa suhteellisen kosteuden osalta museostandardien mukaisia olosuhteita. 

Taideteosten säilytys- ja varastointiolosuhteita tulisi valvoa säännöllisesti kohdekohtaisilla 

kosteus- ja lämpötilamittareilla; taidemuseolla ei ole mittareita ko. tiloissa. Taideteossäily-

tystiloissa tulisi myös huomioida valon määrä ja laatu; taidemuseolla on loisteputkivalaistus 

kaikissa tiloissa. Tilat ovat myös ahtaat ja pienet, eivätkö vastaa tarkoitustaan. 
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Kehystetyille ja ripustuksella varustetuille teoksille tulisi olla säilytystiloissa liukuvat, teräsra-

kenteiset verkkoseinät. Kehystämättömät teokset tulisi säilyttää vaakatasossa vetoarkisto-

laatikoissa; taidemuseolla kehystetyt teokset ovat joko metallihyllyillä vieri vieressä tai muut-

tolaatikoissa lattiatasossa, vedokset vanhassa vetoarkistolaatikossa. 

 

Museolla on auditorio, joka on mitoitettu 40 henkilölle. Se muuntuu helpohkosti kokoustami-

seen sekä uusia toimintoja vastaaviksi tiloiksi kuten konserttisaliksi, työpajatilaksi ja pien-

ryhmäliikuntaan (mm. joogaa). Ongelmana on 40 tuolin varastointi tilaisuuksissa, joissa tuo-

leja ei tarvita ja ne ovat tiellä. Tällöin tuolit on kannettava pinoksi yläkerran aulatiloihin, mikä 

aiheuttaa kulkuongelmia yläkerran tiloissa. 

 

Uusi museorakennus tarjoaa tilat kaupunginmuseon kulttuurihistorialliselle esineistölle ja 

tehdasmuseon esineistölle sekä näistä kokoelmista koottujen näyttelyiden esillepanoon. 

Museohankkeen toteutukseen on varattu 400 000 euroa vuoden 2019 talousarviossa ja 

100 000 euroa vuoden 2020 talousarviossa. Se ei kuitenkaan tuo ratkaisuja taidemuseon 

kokoelmien säilytykseen ja varastointiin. 

 

Uusi museolaki (314/2019) on astunut voimaan 26.2.2019, jonka yhteydessä mm. valtion-

osuusoikeus on määritelty uudelleen. Näin ollen museoiden toimintaa tullaan seuraamaan 

aiempaa yksityiskohtaisemmin ja toiminnalle asetetut vaatimukset kasvavat. Museoiden tu-

lee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyt-

tämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen 

liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Voidak-

seen toteuttaa tehtäväänsä museolla on oltava tähän soveltuvat tilat, joissa teosten säilyt-

täminen on asianmukaista ja esineet säilyvät hyväkuntoisina. 

 

Taidemuseon piharakennuksessa on ollut Äänekosken Taiteilijaseuran kesänäyttely ja ti-

lassa sijaitsee myös yhdistyksen arkisto sekä grafiikan painokone. Tilaa ovat käyttäneet 

myös Koskelan opiston kuvataideryhmät, joskin ryhmät ovat kuvanveistoryhmää lukuun ot-

tamatta luopuneet tilan käytöstä. Piharakennus ei Äänekosken taiteilijaseuran edustajien 

mukaan sovellu valon, puutteellisuuden ilmanvaihdon ja tilojen ahtauden puolesta kovin-

kaan hyvin taiteen harrastamiseen. Piharakennuksen kunto on yleisesti ottaen huono. 

 

Kirjastot 
  

Äänekoskella on neljä kirjastoa, Konginkankaalla, Sumiaisissa, Suolahdessa sekä pääkir-

jasto Äänekoskella. Konginkankaan kirjasto toimii vuokratiloissa, muut ovat kaupungin 

omistamia kiinteistöjä.  

Äänekosken pääkirjasto on rakennettu vuonna 1983. Kirjaston tiloissa on lehtilukusali, lai-

naussali ja alakerrassa musiikkiosasto, satunurkka/soittohuone, tutkijanhuone sekä kulttuu-

ritoimen hallinnoima Hoikkassali. Tilat ovat osittain käyneet vanhanaikaisiksi kirjaston toi-

mintojen muuttuessa toiminnallisempaan suuntaan. Lainauskäyttöön tilat ovat riittävät, 

mutta oleskeluryhmille, näyttelyille ja tapahtumien järjestämiselle tilaa on niukasti.  
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Äänekosken pääkirjaston kirjahyllyt on uusittu vuonna 2018, mutta perusremontit, kuten lat-

tiapinnan uusiminen on tekemättä. Äänekosken pääkirjaston tilat ovat esteettömät muutoin, 

mutta pääovet ovat painavat ja hankalat käyttää (lapset, vanhukset, lastenvaunujen kanssa 

ja pyörätuolilla kulkijat). Esteetön sisäänpääsy taataan parhaiten sähköovien ja tasaisen 

kulkupohjan avulla. Pääkirjastolla olisi mahdollista järjestää enemmän tapahtumia lapsille, 

perheille ja aikuisyleisölle, jos toiminnalle olisi paremmat tilat. Nyt käytössä on satunurkka, 

joka on ahdas, ja siellä on huono ilmanvaihto. Myös perheneuvola ja Äänekosken seura-

kunta järjestävät toimintaa kirjaston soittohuoneessa/satunurkkauksessa. Kirjastossa käy 

ohjattuja ryhmiä alakoulusta, lukiosta ja Pokelta noin 50 ryhmää vuosittain. Kunnollista ryh-

mien opastamiseen sopivaa tilaa ei ole käytettävissä. 

Hoikkassalin näyttelytila on kuvataiteen harrastajien ja ammattilaisten haettavissa Kulttuuri-

toimen kautta kuukaudeksi kerrallaan. Siellä järjestetään monipuolista näyttelytoimintaa 

sekä kirjaston tapahtumia kuten kirjailija- ja muusikkovierailuja ja elokuvailtoja perheille 

näyttelytoiminnan välissä. Salin ripustukset on uusittu syksyllä 2018 ja seuraava toimenpide 

on näyttelyvalaistuksen uusiminen.  

Suolahden kirjasto on rakennettu vuonna 1980. Tila on yhdessä kerroksessa, ja erillisenä 

tilana on lehtilukusali, joka on lauantaisin ja sunnuntaisin itsepalvelukäytössä. Rakennuk-

sessa on myös entinen talonmiehen asunto sekä kerhohuone. Tilat toimivat hyvin perinteistä 

lainaustoimintaa ajatellen. Kirjastossa on myös mahdollista järjestää pienimuotoisia näytte-

lyitä. Tilat on osittain remontoitu vuonna 2011. Suolahden kirjastossa on sähköovet ja tilassa 

on muutenkin helppo liikkua. Suolahden kirjaston tilat ovat kokonaisuudessaan kirjastokäy-

tössä ja tarvetta kaikille tiloille on monipuolisen toiminnan, mm koululaiskäyntien ohjaustun-

nit, perhekeskustoiminta, sekä kirjaston omien tapahtumien, kuten minikinojen, kirjailijavie-

railuja ym. pyörittämiseen. Tiloja voidaan käyttää myös hiljaisena lukusalina, ja sitä voi va-

rata ulkopuolisiin tapahtumiin. Esimerkiksi kerhohuone voi toimia myös musiikin harjoitusti-

lana.  

Sumiaisten kirjasto toimii vuonna 1991 rakennetuissa kirjastotalossa Sumiaisten alakoulun 

kanssa samassa pihapiirissä. Tilat ovat hyvät perinteistä lainaustoimintaa ajatellen, mutta 

muulle nykyaikaiselle kirjastotoiminnalle ei ole juurikaan tilaa. Kirjasto toimii myös ennakko-

äänestyksen vaalihuoneistona Sumiaisissa. Sumiaisten kirjaston tilat ovat lainaustoimintaan 

hyvät. Tilaa näyttelyille tai oppilasryhmien opastamiseen ei ole. 

Konginkankaan kirjaston tilat toimivat kohtuullisesti lainaustoimintaa ajatellen, mutta muulle 

nykyaikaiselle kirjastotoiminnalle ei ole tilaa. Kirjaston tiloissa on kerhohuone, joka toimii 

ennakkoäänestyksen vaalihuoneistona ja on yhdistysten ja muiden toimijoiden käytettä-

vänä. Tilan sokkeloisuus asettaa haasteita opasteille. Kerhohuoneen kalustus on erittäin 

raskastekoinen, sinne kaivataan kevyempää ja muunneltavampaa kalustusta. 

Konginkankaan ja Sumiaisten kirjastot siirtyvät osittaisiin omatoimiaukioloaikoihin vuoden 

2019 alusta. Tässä yhteydessä kiinnitetään myös huomiota esteteettömyysasioihin. 
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Kirjaston käyttö on tasaista ja tulevaisuuden trendinä e-aineiston lainaus on kasvanut mer-

kittävästi samoin kuin tapahtumiin osallistujien lukumäärä. Aukioloaikoja pidentämällä oma-

toimikirjastotoiminnalla voidaan lisätä aukiolotunteja ja palvella käyttäjäkunnan ja uusien 

käyttäjien tarpeita entistä paremmin. 

 

Kirjastolain 6 § (1492/2017) mukaan yleisen kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoi-

hin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, sekä tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskente-

lyyn ja kansalaistoimintaan. Laissa todetaan myös, että 1 momentissa tarkoitetun tehtävän 

hoitamiseksi yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö 

sekä riittävä ja osaava henkilöstö. 

 

Opetus- kulttuuriministeriön mietintö taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivoista esittää, että 

kunnissa on tunnistettava kirjastojen rooli paikallisina kulttuuritiloina, joissa eri taiteen alat ja 

niiden harrastaminen pääsee hyvin esille. (OKM 2018, 15) Tämä tarkoittaa myös tilojen ja 

toimintojen laajenemista ja avautumista laaja-alaisemmin kulttuuritoiminnan suuntaan. Tilo-

jen on oltava kirjastolta vaadittuihin tehtäviin soveltuvat ja niiden mukaiset.  

 

Muut kulttuurikäytössä olevat tilat  

 

Koulunmäen yhtenäiskoulu 
 

Koskelan opiston grafiikkaryhmä käyttää koulun kuvataideluokkaa sekä muutama käden-

taitoryhmä veisto- ja metalliluokkaa. Sali on Koskelan Tanssin käytössä yhtenä tilana vii-

kossa ja musiikkiopiston orkesteri harjoittelee aulatiloissa.  

 

Lukio 
 

Lukion musiikkiluokassa harjoittelevat kuorot ja Kurkiaura-bändi. Tila soveltuu tähän käyttö-

tarkoitukseen kohtuullisen hyvin, vaikka akustiikka ei ole paras mahdollinen eikä siellä ole 

harrastajille osoitettua varastotilaa. Kuvaamataidon luokkia on Koskelan opiston taideryh-

mien sekä Kukkulan kuvataidekoulun käytössä. Tiloja ei voi kuitenkaan hyödyntää näyttely-

toimintaan harrastusryhmien osalta. Rakennus on lähes uusi ja tilojen kunto on hyvä. 

 

Nuorisokeskus Spotti 
 

Nuorisotilassa on treenikämppiä, joissa musiikinharrastajat harjoittelevat talvella, sekä ke-

sällä koulujen loma-aikoina. Rakennus on yleisesti ottaen melko huonokuntoinen.  
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Suolahden kaupungintalo 
 

Suolahden kaupungintalo on yhdistysten ja kulttuuriharrastajien käytössä ja siellä kokoontuu 

ainakin kameraseura, venäjäseura ja radiokerho. Lisäksi kaupungintalolla on bänditiloja. 

Rakennus on huonokuntoinen. 

 

Suolahden Wanha-aseman seutu 
 

Asemarakennus siihen kuuluvine ratapihoineen, makasiineineen, veturitalleineen ja rauta-

tieläisten asuinrakennuksineen muodostaa kulttuuri- ja liikennehistoriallisen kokonaisuuden. 

Wanhan aseman potentiaali tapahtuman järjestämisessä kasvaa tulevaisuudessa maise-

moinnin ja perusparannusten myötä. Wanhan aseman alueesta on meneillään erillinen ke-

hittämishanke.   

 

Suolahden yhtenäiskoulu 
 

Suolahden yhtenäiskoulun musiikkiluokassa harjoittelee Mieskuoro Metsot. Tila ei ole akus-

tisesti paras mahdollinen, mutta muutoin toimiva. Käsityöluokka on Koskelan opiston käden-

taitoaineiden ryhmien käytössä. Myös Ala-Keiteleen musiikkiopistolla on opetustoimintaa 

koululla. 

 

Teke 
 

Teken kuvataideluokka on Kukkulan kuvataidekoulun valmentavan ryhmän käytössä. Ra-

kennuksen kunto on kohtalainen. Tilan jatkokäyttö esiopetuksen siirryttyä Koulunmäelle on 

avoinna.   

 

Suolahden Terapiatalo  
 

Terapiatalolla on toiminut Koskelan setlementin keramiikkaryhmä. Lisäksi tiloihin on varas-

toitu kulttuurihistoriallista esineistöä. Rakennus on huonokuntoinen ja se puretaan. 

 

Äänekosken vanha seurakuntatalo 
 

Koskelan setlementin kotitalousneuvonta on toiminut vanhan seurakuntatalon tiloissa. Li-

säksi Koskelan kudontaryhmä kokoontuu seurakuntatalossa ja siellä on kangaspuut. Lisäksi 

se tila toimii Ala-Keiteleen musiikkiopiston varastotiloina. Rakennus on huonokuntoinen ja 

se puretaan.  
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Yhteenveto 
 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Äänekoskella olevat tilat, joissa kulttuuritoimintaa harjoi-

tetaan ovat monilta osin huonokuntoiset tai toimintaan soveltumattomat. Lisäksi useat tilat 

tullaan purkamaan lähivuosina. Esittävän taiteen osalta tilanne on kohtuullinen, joskin erityi-

sesti kunnollisten harjoitustilojen ja toimivampien esitystilojen suhteen on paljon parannet-

tavaa. Kuvataiteen osalta erityisesti aikuisten harrastajien näkökulmasta tilanne on täysin 

kestämätön.  Kuvataidekoulussa kasvatetaan tulevaisuuden harrastajia ja taiteilijoita (vrt. 

kilpaurheilijat).  

 

Äänekoskella on pyrittävä mahdollisuuksien tasa-arvoon eri harrastajaryhmien välillä, ei pel-

kästään liikunnan osalta. Lapset ja nuoret eivät voi harrastaa musiikkia, kuvataidetta tai 

tanssia paikoissa, jotka ovat ahtaat, sisäilmaongelmaiset tai muuten harrastuksiin soveltu-

mattomat. Lapsuuden ja aikuisiän harrastukset ja mielekkäät tavat viettää vapaa-aikaa kan-

tavat läpi koko elämän.  

 

Kulttuuripalveluita tuottavien ja taiteen perusopetusta antavien tahojen tilat on saatava nii-

den toimintojen vaatimalle ja edellyttämälle tasolle. Samaten taiteen harrastajien käyttämät 

tilat tulee olla asianmukaiset, turvalliset ja terveelliset. On syytä muistaa, että taidetta ja 

kulttuuria kuluttavat asukkaat voivat paremmin, ovat dynaamisempia ja suhtautuvat avoi-

memmin muutoksiin kuin ihmiset, jotka eivät niitä kuluta. Asuinkunta, joka tukee asuk-

kaidensa harrastuksia monipuolisesti, on viihtyisä ja puoleensavetävä ja sen imago houkut-

televa. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet sekä lapsille että aikuisille ovat tekijä, johon 

kiinnitetään huomiota asuinpaikkaa valittaessa. Taiteen ja kulttuurin harrastamiseen koh-

dennetut rahalliset satsaukset tulevat moninkertaisesti takaisin. (Etelä-Savon Kulttuurihyvin-

vointisuunnitelma 2019 – 21, 15, ja siinä mainitut lähteet; Isola & Suominen 2016; Putnam 

2015; Saari 2015) 

 

Myös Äänekoskella on syytä tunnistaa taiteen asema inhimillisenä toimintana ja yhteiskun-

nan kehittäjänä sekä taiteen yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen kasvaminen tu-

levaisuudessa. Taiteen tekemiseen, levittämiseen, jakeluun ja kuluttamiseen liittyvät pro-

sessit kytkeytyvät tulevaisuudessa laajempiin palvelutoiminnan ja tuotantoelämän proses-

seihin ja taide toimialana muihin toimialoihin koko ajan vahvemmin. Tällöin taide saa talou-

dellista tuottavuutta lisääviä, sosiaalisia tai elinympäristöön liittyviä vaikutuksia. Myös tässä 

kehityksessä Äänekoskella voidaan olla edelläkävijöitä tai vastaavasti kulkea jo muiden kul-

kemia polkuja. Edelläkävijyys tuo etulyöntiaseman ja mukanaan positiivisia mielikuvia 

osaksi kunnan imagoa.  

 

Yleisesti ottaen eri toimintoja suunniteltaessa käyttäjälähtöisyyttä tulisi korostaa nykyistä 

enemmän. Tilojen suunnittelussa ja muutostöissä on tehtävä entistä enemmän toimialarajat 

ylittävää yhteistyötä, joka pohjautuu tosiasioihin, todellisiin tilatarpeisiin ja kokonaisnäke-

mykseen eri käyttäjäryhmien erityistarpeista, kuten esimerkiksi akustiikasta, lattiamateriaa-

leista, varastotiloista ja turvallisuusnäkökohdista. Tavoitteena tulee olla tilojen mahdollisim-

man monipuolinen ja tätä kautta taloudellinen käyttö.   
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Toimenpide-ehdotukset ja tulevaisuuden näkymät  
 

Lähtökohtana on, että kulttuurin tilakysymykset tullaan ensisijaisesti rakiasemaan ole-

massa olevia tilojen muutos- ja parannustöillä.  

 

Ala-Keiteleen musiikkiopisto  
 

Konkreettiset toimenpide-ehdotukset:  

Ala-Keiteleen musiikkiopisto tarvitsee nykyaikaiset ja toimivat tilat. Musiikkiopiston tilakysy-

mykset ratkaistaan seuraavasti: Kaupungintalo remontoidaan kokonaisuudessaan moni-

käyttötilaksi. Tällöin siellä toteutuvat sekä kaupungin hallinnon tarvitsemat toimisto- ja ko-

koustilat että musiikkiopiston tarvitsemat opetustilat. Lisäksi esitystilojen suhteen hyödyn-

netään valtuustosalia, joka remontoidaan vastaamaan teknisesti nykyajan tarpeita. Tiloihin 

rakennetaan asianmukainen äänieristys ja luokkatiloista tehdään riittävän suuret. 

 

Konkreettiset tilatarpeet:  

Kaikissa tiloissa huomioitava esteettömyys, tarpeellinen wc-mitoitus ja äänieristys.    

Musapaja luokat 2 kpl (50 m²+ 50 m²), jotka sijaitsevat lähekkäin toisiaan. Luokkia käyte-

tään kaikkiin pajatoimintoihin (teoria-aineiden opetukset), musamaja soittaen, valmentava 

musapaja, eri instrumenttien ryhmätunnit, soitinryhmien stemmaharjoitustilat ja yhteismusi-

sointi.  

Musamajaluokka 1 kpl (55 m²) Luokan käyttötarkoitus on musamajojen (musiikkileikki-

koulu) lapsille. Tilan yhteydessä oltava oma odotustila (n. 30 hengelle, 50 m²) omin kalus-

tein, omat WC tilat, joissa lasten wc ja hoitopöytä, odotustilassa huomioitava myös pienet 

kalusteet.  

Harjoitusluokat ja oppilastilat:   

 

Pianoluokat 2 kpl (30 m² + 30 m²) 

Viululuokat 2 kpl (30 m² + 30 m²) 

Sello, sähköbassoluokka 1 kpl (30 m²) 

Kitara, kantele 1 kpl (30 m²) 

Harmonikka 1 kpl (30 m²) 

Huilu 1 kpl (30 m²) 

Klarinetti, saksofoni, oboe, pasuuna, trumpetti, 

käyrätorvi, baritoni yhteensä 3 kpl (20 m² + 20 m² + 20 m²)  

Laululuokka 1 kpl (30 m²) 

Bänditila 1 kpl (50 m²) 

Lyömäsoittimet ja rummut 1 kpl (30 m²) (marimbat, patarummut, setti) 

 

Odotus- ja aulatilat 1 kpl (50m²) varustettuna pienkeittiöllä ja läksyntekopaikalla 
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Harjoitteluhuoneita 3 kpl (15 m² + 15 m² + 15 m²) 

Soittimien säilytyspaikka 1 kpl (15 m²)  

Henkilökunnan tilat:  

 

Kokoushuone 1 kpl (25 henkilölle) (50 m²) 

Sosiaalitilat (25 henkilölle) (suihku/peseytymistilat, pukeutumistilat ja tauko/ruokailutila) 

Työhuoneet 2 kpl (15 m²) (vain henkilöstön käytössä), 

Varastotilat 2 kpl (15 m²) 

Lepohuone 1 kpl (15 m²) 

Yhteistilaa: 1 kpl (30 m²) (nuottikirjasto, kirjasto ja kopiokone) 

Muunneltava toimistotila 1 kpl (20 m²) 

Rehtorin huone 1 kpl (30 m²) (opetusmahdollisuus) 

 

Esitystilojen tarve:  

Sali 1 kpl (250 m²), jossa 200 katsojan kokoontaitettava katsomo ja (100 m²) näyttämötila. 

Lisäksi kaluste- ja isojen soittimien varasto (20 m²) ja aulatila (100 m²)   

 

Käyttötarkoitus: Koko pienimuotoinen konserttitoiminta; luokkamatineat, musamajajuhlat 

(ent. musiikkileikkikoulu), orkesterin stemmikset, pienet orkesterit, kuorotoiminta 

 

Sali 1 kpl (900 m²), jossa 400 katsojan kokoontaitettava katsomo ja (150 m²) näyttämötila. 

Lisäksi kaluste- ja isojen soittimien varasto (40 m²) ja aulatila (200 m²)  

 

Käyttötarkoitus: Suurimuotoinen konserttitoiminta, esim. isommat orkesterit, kuoron ja or-

kesterin yhteistuotannot ja muut laajemmat kokonaisuudet.   

 

Kulttuuritoimi  
 

Konkreettiset toimenpide-ehdotukset:  

Painotalo  

• Kuntokartoitus ja sisäilmatutkimus toteutettu vuonna 2019 

• Esteetön sisäänkäynti ja kulku esityksiin, ovien uusiminen   

• Kerroshissi aulasta esityskerrokseen 

• Yleisötilojen ja kahvilan laajentaminen, väliseinien purku, tilalle kevyitä tilanjakajia    

• Wc-tilojen/kapasiteetin laajentaminen ja uudelleen sijoittelu (sisältäen inva-wc:n) 

• Äänierityksen parantaminen Ison salin, Mikkosalin ja tanssisalin välillä  

• Mikkosalin tilakokonaisuuden uusiminen ja käytettävyyden parantaminen: uusi ko-

koontaitettava katsomo, uudet taka- ja sivukulut näyttämölle (laajennus), tarkkaa-

mon siirto entiseen projektorihuoneeseen. Mikkosalin roudaus yhteyden parantami-

nen sivuovelle, liuska ja kulkuväylän pohjatyöt  
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• Väliaikaisten ja kevytrakenteisten varastojen uudelleen sijoittelu ja koko varastoti-

lanteen uudelleen järjestely: Kulttuuritoimen tekniikka, harrastajien soittimet, teatte-

rin ja tanssin rekvisiitta ja puvusto  

• Alakerran pukuhuoneiden ja saunatilojen kunnostus   

• Kaluston osalta uusien pöytien, tuolien ja niiden kuljetuskärrien hankinta (kokoontai-

tettavat), sekä valo- ja äänitekniikan uusimista  

 

 

Käyttötarkoitus: Musiikin, tanssin ja teatterin harjoitus- ja esitystoiminta, sekä monipuoli-

nen tapahtumatoiminta mukaan lukien messut ja muut ei kulttuuriset tapahtumat. Tiloissa 

lisäksi vapaa-aikatoimisto. Uudistettu tila toimii monipuolisena esitys- ja harjoitustilana. 

Painotalo tulee olemaan elävä ja toimiva kulttuuritilojen kokonaisuus, jonka kaikki tuntevat 

ja kynnys tulla on matala. 

 

Taidemuseo  
 

Konkreettiset toimenpide-ehdotukset:  

• Äänekosken Taidemuseon kokoelmille pitää löytyä riittävän suuri, asiainmukainen, 

sekä lämpötilaltaan ja kosteudeltaan tasainen varastotila, jossa olosuhteita valvo-

taan kosteus- ja lämpömittarein. Lisäksi on kiinnitettävä huomioita valon määrään ja 

laatuun.   

• Kehystetyille ja ripustuksella varustetuille teoksille hankitaan säilytystiloihin liukuvat, 

teräsrakenteiset verkkoseinät ja kehystämättömille teoksille vetolaatikot 

• Näyttelytilojen valojen muutostyö, jossa rakennetaan näyttelytiloihin kiskoilla oleva 

kohdevalaistus nykyisten loisteputkien tilalle.   

• Taidemuseon ikkunoiden UV-suojaus, jotta teokset eivät vaurioidu auringonvalosta   

• Linkkutuolien ja pöytien hankinta auditorioon 

• Kulttuurihistoriallisen museon (tehtaan entinen hallintokonttori) korjaus ja muutos-

työt suunnitelmien mukaisesti museokäyttöön  

Käyttötarkoitus: Näyttelytoiminnan järjestäminen  

 

Kirjasto  
 

Konkreettiset toimenpide-ehdotukset:  

• Pääkirjaston ovien muutostyö (liukuovet), jotta esteettömyys toteutuu (talousarvio 

2020)  

• Pääkirjaston lattiaremontti 

• Kaikkien kirjastokiinteistöjen kaikki tilat otetaan kirjasto- ja kulttuurikäyttöön  
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• Näyttelyvalaistuksen uusiminen Hoikkassaliin  

Käyttötarkoitus: Kirjastotoiminta, tapahtumat ja näyttelyt  

 

Kuvataide  
 

Konkreettiset toimenpide-ehdotukset:  

• Taiteen perusopetusta voidaan toteuttaa koulujen kuvataideluokissa, kuten lukiolla 

• Vapaan kentän kuvataiteilijat tarvitsevat oman tilan harrastus- ja työskentelytoimin-

taan. Käytännössä tämä tarkoittaa tällä hetkellä Taidemuseon piharakennusta. Mui-

den mahdollisten tilojen etsimistä jatketaan edelleen, koska toistaiseksi ei ole löytynyt 

tilaa, jonka vuokrataso olisi kohtuullinen ja joka ei vaatisi isompaa remonttia.  

• Keramiikka-, veisto- ja maalaustilat, joissa asianmukainen ja riittävä ilmanvaihto, polt-

touuni, vesipiste, säilytystilat ja luonnonvaloa  

• Samassa tilassa oltava mahdollisuus pienimuotoiseen näyttelytoimintaan  

• Yhtenä tilaratkaisuna tehtaan vanha paloasema, johon on kuitenkin tehtävä kunto-

kartoitus ja sen kautta esille nousseet korjaustoimenpiteet, jotta tilan terveellisyy-

destä on varmuus. Korjaustoimenpiteissä otettava huomioon ilmanvaihto ja muut 

edellä mainitut asiat  

 

Asianmukaisten tilojen puuttuessa kuvataiteen harrastustoiminta on vaikeaa ja voi loppua 

kokonaan. Tilojen puute sekä harrastajaryhmien siirtely aina uuteen huonokuntoiseen paik-

kaan koetaan arvostuksen puutteena. Oma tila synnyttää yhtenäisyyttä eri-ikäisten harras-

tajien välillä.  

 

Musiikki  
 

Konkreettiset toimenpide-ehdotukset: 

• Musiikinharrastajien tulee saada käyttöönsä asianmukaisia ja sisäilman puolesta 

kunnossa olevia harrastustiloja. Ainakin uuden lukion, Koulunmäen koulun sekä 

muiden koulujen tilat sopivat tarkoitukseen. 

• Painotalon tilojen käyttöä bänditoimintaan selvitetään remontin suunnittelun yhtey-

dessä 

• Studiotilojen saamista Painotalolle tai johonkin muuhun sopivaan tilaan selvitetään 

 

Asianmukaiset bänditilat, jossa olisi myös studiotilat, ovat merkittävä satsaus tulevaisuuteen 

matalan kynnyksen harrastamisen mahdollistajana. Varsinkin nuorille musiikin harrastami-

nen on mieluisaa. Tiloissa olisi monenlaista potentiaalia niin Nuorisotoimen kuin muidenkin 

kaupungin palveluiden käyttäjiä ajatellen (esimerkiksi Jyväskylässä on bändikämppiä vuok-

rattavissa Veturitalleilta ja Tanssisali Lutakon tiloissa).  
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Tanssi ja teatteri  
 

Konkreettiset toimenpide-ehdotukset: 

• Kartoitetaan muut olemassa olevat/rakenteilla olevat liikuntatilat tanssin harrastajien 

näkökulmasta. 

• Painotalolle tehtävät muutostyöt edesauttavat nykyisen tanssisalin ja näyttämön 

käytettävyyttä huomattavasti.  

• Painotalon muutostyöt parantavat myös teatterin harjoitus- ja esityskäytössä olevan 

tilan käytettävyyttä.  

• Mikkosaliin liittyvien muutostöiden yhteydessä on ratkaistava lavasteiden ym. varas-

tointi harjoitus- ja esityskauden aikana.  

 

Aikataulu ja kustannusarvio 
 

Aikataulullisesti eri toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus ajoittuu vuosille 2020-2025, jolloin 

taloudellinen kokonaisvaikutus jää vuosittain maltilliseksi. Kulttuuritilaohjelman kustannus-

arvio riippuu täysin siitä, mikä toteutuslinja ja aikataulu kunkin kysymyksen ja kohteen osalta 

valitaan. Erityisesti tämä koskee kaupungintaloon liittyviä suunnittelu ja muutostöitä. Ohessa 

vuoden 2020 talousarvion investointiosassa jo olevat toimenpiteet tuleville vuosille.  

 

Talousarvio 2020  

- Painotalon muutostöiden suunnittelu ja aloitus, 100 000 € 

- Kirjaston ulko-ovien esteettömyysratkaisu, 20 000 €   

- Museohanke, 160 000 €    

 

Talousarvio 2021  

- Musiikkiopisto, suunnittelu 50 000 €  

- Painotalon muutostöiden toteutus, 1 000 000 € 

- Kirjaston Äki, IV ja lattia 160 000 €   

 

Talousarvio 2022  

- Painotalon muutostöiden toteutus, 1 000 000 € 

- Kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelu, 350 000 €   
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Liite 1 
 

Selvitys Musiikkiopiston tilakysymyksen aiemmista vaiheista 

 

Äänekosken kaupunginvaltuusto on useamman kerran vahvistanut musiikkiopiston sitovaksi 

tavoitteeksi toimintojen keskittämisen yhdelle kampukselle – VPK:n tontille, koska Äänekos-

ken VPK on ollut halukas hyödyntämään omistamansa tontin käyttämättömiä mahdollisuuk-

sia täydennysrakentamiseen: 

 

”Selvitetään pääopetuspisteenä olevan VPK:n talon, autotallin ja piha-alueen 

muutosmahdollisuudet musiikkiopiston tarpeita vastaaviksi sekä laaditaan ton-

tin alueen kiinteistöjen ja piha-alueen muutossuunnitelma yhdessä VPK:n 

kanssa.” ”Yhdessä VPK:n kanssa laaditaan VPK:n tontin kehittämissuunnitelma 

ja toimenpiteiden aikataulu.” 

 

Vapaa-aikalautakunta käsitteli kokouksessaan 16.6.2016 §27 VPK:n hallituksen lähettämää 

kirjettä asiasta: Mahdollisen lisärakentamisen VPK:n tontille tekisi VPK, joka puolestaan 

vuokraisi tilat musiikkiopistolle. VPK:n tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta n. 2/3. Ko-

kouksen päätöksenä on myös seuraavaa: 

 

”Samoin tulee selvittää, miten kauan musiikkiopisto voi toimia hajasijoitettuna 

Äänekoskella eri tiloissa ja voisiko Äänekosken kaupungin omista kiinteistöistä 

löytyä tiloja musiikkiopistolle”.  

 

Syksyllä 2017 tila-asia eteni, kun asiasta pidettiin palaveri kaupungin ylemmän johdon ja 

teknisen toimen kanssa. Tuolloin esille nostettiin tällä hetkellä päiväkoti ja koulukäytössä 

olevat TEKE:n tilat, jotka vapautuisivat uuden koulun valmistuttua koulunmäelle. Musiik-

kiopiston edustajat tarttuivat innokkaasti ja avoin mielin ehdotukseen, vaikka tiedossa oli 

tilojen äänieritysongelmat. Tiloihin käytiin tutustumassa useampaan otteeseen ja pohjapii-

rustuksiin tehtiin alustava luonnos musiikkiopiston toimintojen sijoittautumisesta TEKE:n 

päätyyn. Kevään 2018 aikana kävi kuitenkin hyvin nopeasti ilmi, että teknisen toimen teke-

mät laskelmat (250 000-350 000 €) olivat aivan liian alimitoitetut. Ko. tilat oli laskettu vain 

yksinkertaisilla pohjan muutostöillä/ pintaremontilla, huomioimatta lainkaan äänen kulkua ti-

lasta toiseen. 
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Lähdeluettelo 

Kulttuuritoimijoiden kuulemiset 
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kuoro, Laitakaupungin musiikkiyhdistys, Työväen soittajat, 30.8.2018 
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