
CRAZY TOWN JYVÄSKYLÄ 
TYÖN JA OPPIMISEN YHTEISÖ



Crazy Town on asiantuntijoiden yhteisö, jossa teet 

yhteistyötä, opit uutta ja kasvatat liiketoimintaa. 

Päälle hyvät tulevat toimitilat. Meille ovat 

tervetulleita yksinyrittäjät, etätyöntekijät, 

mikroyritykset, startupit, isojen organisaatioiden 

tiimit ja julkiset kehittäjät. 

Crazy Town Jyväskylän löytää ydinkeskustasta 

Kauppakadun varrelta, entisen Anttilan tiloista. Yli 

80 jäsenyrityksen ja 200 asiantuntijan joukkoon 

mahtuu useita Keski-Suomen nopeimpia 

kasvajayrityksiä sekä tunnettuja yrittäjäpersoonia.  

Uuden laajennuksen myötä mukaan mahtuu myös 

turvallisesti isompia tiimejä!

Crazy Townin toimitusjohtaja Mikko Markkanen  

yhdessä Maru Hautalan (Suunnitteluhuone NIONIO) kanssa 

tutustumassa laajennukseen. Maru on yksi CT Jyväskylän 

sadoista asiantuntijoista. Hän on vastannut myös tilan 

suunnitellusta.



CRAZY TOWN -JÄSENYYS SISÄLTÄÄ KAIKEN TÄMÄN

TOIMITILAT 

Joustavat työtilat, neuvottelu- ja 
koulutushuoneet sekä tapahtumatilat 

useassa kauupungissa 

Kaikki valmiiksi varusteltua ja kalustettua

LIIKETOIMINTA 

Yhteisö, jossa 85% jäsenistä tekee 
kaupallista yhteistyötä keskenään 

Kumppaneita, alihankkijoita ja 
palveluntuottajia saman katon alla

OSAAMINEN 

Satoja tapahtumia, koulutusohjelmia 

Vertaisoppimista ja mentorointia 

Tekemällä oppimista
HYVINVOINTI 

Merkityksellinen yhteisö 

Työkaverit 

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

PALVELUT 

Kaikki tilaan ja työskentelyyn liittyvät 
palvelut samalla laskulla - siiivous, WLAN, 

kahvi ja tee 

Jäsenille tarkoitettuja etuja

KASVU 

Liiketoiminnan kasvu 

Osaamisen kasvu 
 

Henkilökohtainen kasvu 

Verkostojen kasvu



Tampere

Pori

Jyväskylä

Hämeenlinna

SUOMESSA CRAZY TOWN -YHTEISÖÖN KUULUU YLI 200 YRITYSTÄ NELJÄLTÄ PAIKKAKUNNALTA



CRAZY TOWN JYVÄSKYLÄ 

Kauppakatu 39, 40100, 
JYVÄSKYLÄ



YLÄKERTA 2000 M2
Vapaana rajoitettu määrä jäsenyyksiä (kysy lisää)



x

ALAKERTA: 1500 M2
Avautunut 8/2020, tilaa 
myös isommille tiimeille



Lisää tilaa etenkin suurille tiimeille: Laajennus tarjoaa turvalliset puitteet myös yli 10 
hengen tiimien sijoittumisen Crazy Townille. 

Näkyvä läsnäolo ydinkeskustassa: Laajennuksen kautta yhteisö avautuu suoraan 
Kauppakadulle. Se toimii yrittäjyyden, osaamisen ja yritystoiminnan näyteikkunana 
keskellä kaupunkia. 

Showroom: Tuo tuotteesi ja uudet ratkaisut koettavaksi ja testattavaksi yhteisön jäsenten 
ja kaupunkilaisten toimesta. Laajennus tarjoaa tähän omat tilat. 

Koulutus- ja tapahtumatilat sekä puitteet online-kokouksille: Uusi tapahtumatila tarjoaa 
turvalliset puitteet turvavälein suuriin tapahtumiin. Tiloissa on huomioitu online-kokoukset 
ja koulutukset. 

Yhteisöllinen työskentelytila ja verkosto on mahdollisuus myös isoille yrityksille:  Tuo 
tuotekehitys- tai projektitimi, yrityksen spinoff tai sivutoimipisteen tekijät Crazy Townille. 
Yhteisöllinen työympäristö lisää tehokkuutta ja työhyvinvointia. Keskustasijainti helpottaa 
asiakastapaamisten ja tapahtumien järjestämistä. Crazy Town tarjoaa ympäristön uusien 
ajatusten testaamiseen sekä kumppaneiden löytämiseen. Saat käyttöösi yli 200 
jäsenyrityksen ja satojen asiantuntijoiden joukon. Mukana on etenkin digitaalisen 
liiketoiminnan, tekoälyn sekä markkinoinnin ja myynnin ammattilaisia. 

HUOM! Nykyisissä tiloissa myös rajattu määrä jäsenyyksiä vapaana - 
kysy lisää Siljalta.

LAAJENNUKSEN TARJOAMIA 
MAHDOLLISUUKSIA



VÄINÖNKATU

NEUKKAREITA

KÄYNTI NYKYISIIN  
TILOIHIN

SHOWROOM

YHTEISKÄYTTÖTILAA

YHTEISKÄYTTÖTILAA

3-8 HLÖ HUONEITA

2-10 HLÖ HUONEITA

TAPAHTUMATILA

2-13 HLÖ HUONEITA
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CRAZY TOWN JYVÄSKYLÄN JÄSENPAKETIT

JÄSENYYS
JÄSENYYS +  

OMA TYÖPISTE

TIIMIN JÄSENYYS +  

OMA HUONE

Jäsenpalvelut liiketoiminnan, oppimisen ja verkostoitumisen edistämiseksi sisältyvät kaikkiin paketteihin.

24/7 yhteisten tilojen käyttö + verkosto 

Ei takuumaksua, yhden kuukauden 

irtisanomisaika 

Lisäjäsenyydet alennettuun hintaan

Oma työpiste jaetussa huoneessa, 24/7 

yhteisten tilojen käyttö + verkosto 

3 kk irtisanomisaika, 2 kk takuuvuokra 

Lisäjäsenyydet alennettuun hintaan

Oma huone, 24/7 yhteisten tilojen 

käyttö + verkosto 

3 kk irtisanomisaika, 2 kk takuuvuokra 

Hinta määräytyy henkilöiden mukaan

yksi henkilö 

200 EUR + ALV / kk

yksi henkilö 

380 EUR + ALV / kk

2 henkilöä alkaen  

720 EUR + ALV / kk



Muisthathan, että kaikki jäsenyydet tarjoavat 
erinomaiset tilat Crazy Town Jyväskylästä 
asiantuntijatyöhön: 
  
• Yli 1500 m2 edestä yhteiskäyttöisiä tiloja työskentelyyn 
• 150 hengen tapahtumatila 
• 50 hengen tapahtumatila 
• Showroomtila 
• 18 kpl varattavaa neuvotteluhuonetta (2-16 hlö), jotka 

myös sopivat online-kokouksiin 
• Puhelinkoppeja 
• 4 kpl keittiötä 
• Wifi, siivous, kahvi ja tee, monitoimikone (tulostus 

lisämaksusta) 

Tilat valmiiksi kalustettuja, jäsenten käytettävissä 24/7 

Lisäksi käyttöoikeus Crazy Town -tiloihin sekä 
kumppaniverkoston kohteisiin Suomessa ja maailmalla



Tämä vaihtoehto on asiantuntijoille, joka on paljon liikenteessä. Pääset 
osaksi satojen oppimis- ja kasvuhaluisten asiantuntijoiden yhteisöä, 
jossa 85% jäsenistä tekee yhdessä kaupallista yhteistyötä. Paketti 
tarjoaa tuhansien neliön edestä työskentelytilaa sekä kaikki koulutus- 
ja kokoustilat Jyväskylästä ja muusta Crazy Town verkostosta. 

Ehdot ja sisältö: 

• Täydet CT-jäsenpalvelut 
• 1 kk irtisanomisaika 
• Ei takuuvuokraa 
• Ei omaa kiinteää työpistettä, oma säilytystila, yli 1500 m2 erilaista 

yhteistä tilaa Jyväskylästä + muu Crazy Town verkosto 
• Neuvottelutilojen vapaa käyttö 
• Tapahtumatila koulutusten ja tapahtumien järjestämistä varten 
• Täysi toimistoinfra: monitoimiprintteri, WLAN 
• Tuot vain läppärisi, me olemme hoitaneet lopun - yksi lasku 

Hinta henkilökohtainen, lisäjäsenyydet alennettuun hintaan 

HINTA: 
200 € / kk + ALV

JÄSENYYS



JÄSENYYS + OMA TYÖPISTE 

Paikka tekijälle, joka viettää toimistolla hieman enemmän aikaa ja 
tarvitsee vaikkapa paikan omalle näytölle. Jaetussa huoneessa sijaitsevan 
oman työpisteen lisäksi pakettiin sisältyy Jyväskylässä yli 1500 neliön 
edestä yhteistä työskentelytilaa sekä kaikki koulutus- ja kokoustilat. 

Ehdot ja sisältö: 

• Täydet CT-jäsenpalvelut 
• 3 kk irtisanomisaika 
• 2 kk takuuvuokra 
• Oma kiinteä työpiste jaetussa huoneessa 
• Kaikki yhteiset tilat kuuluvat sopimukseen: Yli 1500 m2 erilaista 

yhteistä tilaa Jyväskylästä + muu verkosto 
• Neuvottelutilojen vapaa käyttö 
• Tapahtumatilat koulutusten ja tapahtumien järjestämistä varten 
• Täysi toimistoinfra: monitoimiprintteri, WLAN 
• Tuot vain läppärisi, me olemme hoitaneet lopun - yksi lasku 

Hinta henkilökohtainen, lisäjäsenyydet alennettuun hintaan 

HINTA: 
380 € / kk + ALV



HUONE 
Tarjoamme myös eri kokoisille tiimeille käyttöön omia huoneita. 
Hinnat alkavat 2 henkilön huoneellisesta jäsenyydestä. Elokuussa 
avautuva laajennus tarjoaa myös yli 10 hengen tiimihuoneita. 

Ehdot ja sisältö: 

• Täydet CT-jäsenpalvelut 
• 3 kk irtisanomisaika 
• 2 kk takuuvuokra 
• Oma huone (eri kokoisia vaihtoehtoja) + Kaikki yhteiset tilat: yli 

1500 m2 erilaista yhteistä tilaa Jyväskylästä + muu verkosto 
• Neuvottelutilojen vapaa käyttö 
• Tapahtumatilat koulutusten ja tapahtumien järjestämistä varten 
• Täysi toimistoinfra: monitoimiprintteri, WLAN, huonekalut 
• Tuot vain läppärisi, me olemme hoitaneet lopun - yksi lasku 

HINTA ALKAEN (2 hlöä) 
720 € / kk + ALV



JÄSENPAKETTIEN TARKEMPI HINNOITTELU

JÄSENPAKETTI HINTA / KK + ALV SISÄLTÖ

1 hlö jäsenyys 200 €

Yhteiset tilat, neuvotteluhuoneet, tilaverkosto ja 
jäsenpalvelut liiketoiminnan ja oppimisen edistämiseksi

2 hlö jäsenyys 350 €

3 hlö jäsenyys 500 €

4 hlö jäsenyys 650 €

5 hlö jäsenyys 800 €

1 hlö omalla työpisteellä 380 € Oma työpiste jaetussa huoneessa + yhteiset tilat, 
neuvotteluhuoneet, verkosto ja jäsenpalvelut

2 hlö ja oma huone 720 €

Oma huone + yhteiset tilat, neuvotteluhuoneet, 
tilaverkosto ja jäsenpalvelut 

Huoneisiin voi yhdistää lisäjäsenyyksiä tarvittaessa

3 hlö ja oma huone 980 €

4 hlö ja oma huone 1260 €

5 hlö ja oma huone 1550 €

8 hlö ja oma huone 2350 €

10 hlö ja oma huone 2850 €

13 hlö ja oma huone 3500 €



KATSO VIDEO:

Growth Hacking Partners 

sai Crazy Town -jäsenyydellä 

asiakkaita ja uuden 

partnerin >>

https://youtu.be/f5vp8Dw5jNU
https://youtu.be/f5vp8Dw5jNU
https://youtu.be/f5vp8Dw5jNU
https://youtu.be/f5vp8Dw5jNU
https://youtu.be/f5vp8Dw5jNU


A C C E S S  T O  
I N N O VAT I O N  

H U B S  
E L S E W H E R E

P L AT F O R M S  
A N D  E C O S Y S T E M S

C R A Z Y  T O W N  
C O M M U N I T Y

A C A D E M Y

B U S I N E S S  S E R V I C E S

F U N D I N G

Arctic 15

+200 member 
companies, 
hundreds of 

professionals

Selected service 
providers

SOK, Russia & Israel

Kirkenes, 
Norway

49CAP, Germany

Mistletoe Japan 
VC fund

Fresco VC, 
Hong Kong

Coolab, Albania

UIIN - International 
universities and 

university 
accelerators

Hunch Ventures, 
India

Ambitious 
Africa

C r a z y  
A c a d e m y

Inhouse 
business angels 
and VC funds

Smart Work Plaza, Spain

International

Finland

WhitespaceX, USA

HYÖDYNNÄ CT-
KUMPPANEIDEN 
PALVELUT



SILJA REHUNEN 
Crazy Town Jyväskylä 
Yhteisö ja myynti 

040 501 3204 
silja.rehunen@crazytown.fi 
www.crazytown.fi/jyvaskyla 

Kauppakatu 39, 40100 JYVÄSKYLÄ

@crazytownoy

@crazy_town_oy

#kovassaseurassa

mailto:silja.rehunen@crazytown.fi%20
http://www.crazytown.fi/jyvaskyla


Yhteistyössä


