
Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Mari Aholainen 
 

Kirjojen kimppuun yliopistolla 
 

Yleisen kirjallisuuden alumni Mari Aholainen valmistui Jyväskylän yliopistosta vuonna 1999.          

Sivuaineina Aholainen luki taide- ja viestintäaineita, taidekasvatusta, folkloristiikkaa ja         

journalistiikkaa; tärkeimpänä työllistymisen näkökulmasta hän pitää kuitenkin cultural        

management -opintojaan, joista hän sanojensa mukaan “kietaisi leipäpuun oksan itsensä alle”.           

Opiskeluidensa lopulla Aholainen oli Saksassa työharjoittelussa klassisen musiikin festivaalilla, mitä          

hän kokemuksena luonnehtii yhtäältä haastavaksi, mutta toisaalta myös erittäin hyväksi.          

Opiskeluaikanaan hän oli myös aktiivinen muun muassa ainejärjestö- ja ylioppilaskunnan          

toiminnassa, mitkä olivat puolestaan hyviä verkostoitumisen kanavia jo opintojen aikana. Hän           

kuvailee itseään myös hieman kulttuuri-insinööriksi, joka ominaisuutena on toisaalta opintojen          

jälkeen ja työelämässä loogisen ajattelun kautta ollut selkeä vahvuus. Opiskeluaikana Aholainen           

toimi ylioppilaskunnan kulttuurisihteerinä, jonka jälkeen töitä hän sai myös Savonlinnan          

Oopperajuhlien koulutussäätiöltä. 

 

“Humanistiset alat ovat tietyllä tavalla geneerisiä; 

on tärkeää pystyä jalostamaan omaa osaamistaan.” 

 

Ahkerointi työuran parissa 
 

Vakituinen työ löytyi Hämeenlinnan kulttuurikeskuksen johtajana, josta tie vei Pieksämäelle          

vapaa-aikatoimenjohtajaksi. Tämän jälkeen Aholainen aloitti nykyisessä työssään Jyväskylän        

kaupungin kulttuuri- ja kehittämispäällikkönä vuonna 2011. Valmistuttuaan Aholainen ei itse          

suoraan tähdännyt kirjallisuuden alalle, vaikkakin kirjallisuuden opinnot ovat antaneet tukea          

työelämään. Hän kuvailee uratarinaansa tyypilliseksi opintoihinsa nähden; monilla hänen         

samankaltaisissa tehtävissä työskentelevistä opiskelukavereistaan on ollut laidasta laitaan erilaisia         

opintoja. Kirjallisuuden alalle hakeutuneille pääaineella on kuitenkin luultavasti ollut enemmän          

substanssimerkitystä. Tärkeänä on näyttäytynyt se, että on hänen laillaan osannut yhdistää taiteen            

ja johtamisen osaamista. Itse työura on edennyt mukavasti hyvien yhteisöjen ja esimiesten            



siivittämänä. Erilaisia työmahdollisuuksiakin on auennut hänelle sitä mukaa, kun uusia väyliä on            

aina löytynyt. 

Työn ohella hän suoritti Hämeenlinnassa – hänen mielestään monta yliopistokurssia          

päihittäneen – johtamisen erikoisammattitutkinnon. Aholaisen työura onkin vienyt häntä ympäri          

Suomea, minkä hän kokee eduksi, sillä siten saa muun muassa kokemusta erilaisista            

organisaatioista. Huolimatta paikasta toiseen liikkumisesta, hän ei ole joutunut kärsimään alalle           

tyypillisistä lyhytaikaisista projektiluonteisista työtehtävistä. Kohtaamiaan haasteita Aholainen ei        

ole pelännyt, vaan hän on rohkeasti mennyt kohti tuntematonta, osoittaen haluaan oppia ja             

luottaen, että rekrytoijat näkevät potentiaalin ja kehittymismahdollisuudet, jos ovat työhön          

valinneet. Aholainen kokee, että kulttuuriala on muuttunut siitä, kun hän siirtyi työelämään. Hän             

ajattelee kulttuurialan olevan kuitenkin edelläkävijä työelämän viimeaikaisissa murroksissa, sillä         

kulttuuriala ei hänen mukaansa ole ollut liian kaavoihin kangistunut tai paikallaan pysyvä. 

 

“Työtään on hyvä rakastaa, mutta siihen ei saa rakastua. 

Minkään ei pitäisi olla niin tärkeää, ettei siitä voisi joskus luopua.” 

 

Opintovapaa ja työn tulevaisuus 
 

Väitöskirjaansa tekevä Aholainen on juuri opintovapaalla ja aikoo edistää väitöstään sittemmin           

työn ohessa. Hänen mukaansa vuosituhannen vaihteessa tehdystä humanistisen puolen gradusta          

on ollut yllättävän vähän pohjia yhteiskuntatieteelliseen väitöskirjaan. 

Aholaisen mukaan kulttuurialan työpaikat ja työnkuvat ovat muuttuneet ja kehittyneet ajan          

saatossa. Luontevaksi hän kokee kulttuurialan verkostomaisen yhteistyön muiden toimijoiden         

kanssa, jolloin työn tavoitteet päätetään yhteisesti. Eri toimijoita integroivan yhteistyön          

alkutaipaleella saattaa mennä aluksi aikaa yhteisen kielen löytämiseen, mutta samoille          

aallonpituuksille päästyä yhteistyöllä voidaan saada hienoja asioita aikaan – tällä tavoin on            

syntynyt myös uusia työpaikkoja kulttuurialalle. Aholainen pohtii kulttuurialan pyrkivän nykyään          

aktiivisesti osaksi yhteiskunnan rakenteita; esimerkiksi koulujen tai sosiaali- ja terveysalan osalta.           

Toisaalta hän nostaa esiin myös kysymyksen siitä, onko kulttuuriala enää erotettavissa omaksi            

osakseen, sillä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on jo niin laaja-alaista. 



Tulevaisuuden työelämässä voi Aholaisen mukaan olla hyvä taito osata rohkeasti tuoda           

omia vahvuuksiaan työhön, jolloin voi tehdä työstään enemmän itsensä näköisen. Moni           

organisaatio voikin hyötyä työntekijän aktiivisuuden aiheuttamasta suuremmasta motivaatiosta.        

Toisaalta nykyajan työelämässä ei aina välttämättä ole mahdollista vetää selkeää rajaa           

henkilökohtaisen minän ja työminän välille, sillä ne ovat niin syvästi kiinni toisissaan. 

 

Viisaita sanoja opiskelijoille 
 

Työelämässä Aholainen on pannut merkille, että ihmisillä on nykyään paljon tutkintoja. Yhtäältä            

kolmekin tutkintoa voi olla yleinen määrä, mutta toisaalta koulutuksen paljous voi joskus            

näyttäytyä työkokemuksen puutteena. Hän suosittelee opiskelijoita olla tekemättä suurta määrää          

tutkintoja, sillä niitä voi usein tehdä myöhemmin työn ohella. Hänen mielestään työelämässä on             

myös tärkeää osata hahmottaa ja puhua rahasta: paljonko mikäkin aina maksaa. 

Aholainen toteaa humanistisen alan olevan tavallaan yleispätevä, jolloin esimerkiksi yhteen          

kulttuurialan työtehtävään voi tulla erilaisista taustoista. Uudelleenkouluttautuminen on keskeistä         

nyky-yhteiskunnassa ja työelämän voisi ajatella myös edellyttävän tätä. Valmistuvien         

opiskelijoiden ei Aholaisen mukaan kannata olla liian ujoja eri aloille hakeutumisen kanssa. On             

kannattavaa miettiä sitä, onko työssä kiinnostavaa sisältöä ja myös jotain jonka voisi osata.             

Humanistinen puoli ei hänen mukaansa lähtökohtaisesti poissulje mitään urahaaveita kulttuurialan          

opiskelijoilta, vaikkakin naurahtaen toteaa, että lääkäriksi hän ei suosittelisi kulttuuripuolen          

opiskelijan hakevan. 

 

“On hyvä osata rohkeasti puhua rahasta, 

ihan yleisestikin työelämässä.” 
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