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PURKUTALO
KATUTAITEEN 
KÄYTTÖÖN 
2021-2022

Jyväskylässä, vanhan 
Lyseon kulmilla sijaitseva 
purkuun menevä 
Helluntaiseurakunnan 
vanha Siion temppeli 
saatiin lasten ja nuorten 
taiteelle
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LÄHTÖAJATUKSET

1. Uudet kokeilut, pilotit ja innovaatiot

2. Kaupunkilaisten osallisuus

3. Hyödynnetään välitila-aikaa

4. Taide saa ihmiset liikkeelle ja tuntemaan

>>löydettiin sopiva yhteistyön muoto, jossa tila ja 
tarve kohtasivat toisensa

■ Taustalla: Keskustan kehittämishanke & Jyväskylän 
kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, nuoret ja osallisuus 
kulttuuritoiminnassa –hanke (Kulttuuriaitta). 
Yhteistyössä Kulttuuriyhdistys TUFF!

■ Talon omistaa Jyväskylän kaupunki
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UUDET KOKEILUT JA PILOTOINNIT

■ Keskustan kehittämishanke kokeilee ja pilotoi 
erilaisia ratkaisuja keskustan alueelle

■ Katutaide sopii hyvin nuorekkaalle 
Jyväskylälle. Meillä on paljon myös mm. 
muraaleja eli seinämaalauksia julkisissa 
kohteissa.

■ Saimme täysin omalaatuisen tilan ja 
tarkoituksen

■ Konsultoimme Keravalla sijaitsevaa Taiteen 
purkutalon väkeä: emme halunneet kopioida  
heidän ideaansa vaan tehdä oma tilaan ja 
tarpeeseen sopivan toiminnan
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KAUPUNKILAISTEN 
OSALLISUUS

Lapset ja nuoret helposti mukaan: pensselillä 
tai spray-maaleilla värittäminen sopii kaikille

Korona-ajan ”tapahtumatila”: kaikki tekeminen 
ja taiteilu tapahtuu ulkona

Paikka ilmaista itseään ja löytää oma juttunsa, 
varsinkin sellaisilla nuorilla, jotka eivät muuten 
osallistu ”kulttuuritoimintaan”

Laillisten graffitipaikkojen puute

Samalla taidekasvatetaan lapsia ja nuoria:

-mitä tarkoittaa laillinen / laitoin graffitimaalaus 

-kenen kaupunki? Kuka saa päättää miltä 
meidän kaupunki näyttää? Kuka saa jättää 
kädenjäljen? Miltä julkisten tilojen kuuluu 
näyttää?

”Oikeiden” 
graffitimaalaajien 
mielestä graffiti ei 
ole edes laillinen! 

(Banksy)



HYÖDYNNETÄÄN VÄLIAIKATILAA

■ Usein purettavaksi määrätty kiinteistö joutuu 
ilkivallan kohteeksi

→ Tämä profilioitiin juuri päinvastoin, eli 
maalataan luvallisesti koko talo

■ Paikka saada nuorten taiteelle ja 
kulttuuritoiminnalle aivan uusi taiteen tila

■ Kuka tahansa pääsee katsomaan maalauksia 
tai mukaan maalaamaan
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TILA JA TARVE KOHTASIVAT

- Taiteen ja kulttuurin tiloja 
haetaan jatkuvasti

- Laillinen paikka tehdä 
katutaidetta ja graffitia

- Paikka itsessään todella upea 
taiteen tilaksi, keskeinen sijainti, 
hyviä maalauspinta-aloja

- Tilaa kaupungin omaan 
toimintaan sekä muiden 
järjestämälle toiminnalle
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MITEN TARJOTA TILAA?

■ Avoimuus ja yhteistyö

■ Tarjotkaa erilaisia tiloja / paikkoja 
toimijoille (esim. kulttuuri-
nuorisopuolen toimijat, luovan alan 
toimijat, tapahtumajärjestäjät, 
asukasyhdistykset ym.)

> Aina ei tarvitse olla tiedossa mihin 
tila soveltuu (toki turvallisuus edellä), 
vaan idea tilan käyttöön saattaa tulla 
hyvin spontaanisti juuri tiettyyn 
tarkoitukseen
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MITÄ KATUTAIDETEMPPELI KUSTANSI?

■ Maalit

■ Ohjaajien palkkiot

■ Aikaa ja rahaa lupaprosessiin 
sekä toiminnan koordinointiin

Katutaide-aiheinen näyttely. Temppelin näyttelyikkuna tarjoaa tilaa eri näyttelyn järjestäjille
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TAPAHTUMIA 
JA TOIMINTAA
TEMPPELISSÄ

musiikkivideon
kuvauksia
näyttelyitä
ulkoilmaelokuvia
lasten ja nuorten
katutaidemeininkejä
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TEMPPELIN AIKAKAUSI 
PÄÄTTYY SYKSYLLÄ 2022.
VIELÄ EHDITÄÄN 
MAALAILLA ;)

paivi.kaski@jyvaskyla.fi

Instagram:

@katutaidetemppeli

@jklkulttuuripalvelut

Kiitos!

Kuva: Sirkusrakkauspumpum
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