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1.  MIKÄ CRAZY TOWN?



MIKSI CRAZY TOWN? 
20 vuotta sitten Crazy Townin perustamisajatuksena oli, että useampi yritys voisi 
jäsenyydellä yhdessä jakaa kustannuksia, osaamista, ideoita, ajatuksia, huolia 
sekä voittoja ja tappioita – eli kaikkea mitä työhön kuuluu. Näiden yritysten 
asiantuntijat tekivät jo silloin ajasta ja paikasta riippumatonta työtä 
projektimaisesti sekä yli organisaatiorajojen. 

Tällaisesta työstä on tullut tuttua yhä useammalle. Jatkuva oppiminen, 
osaamisen yhdistely ja yhteistyötaidot ovat onnistumisen edellytys. Yhä 
useampi työskentelee yhteisöllisestä työtilasta omasta kotikaupungista käsin, 
vaikka ”pääkonttori” sijaitsee muualla.  

Tilan täytyy huomioida erilaiset käyttötarpeet - joskus täytyy keskittyä 
itsenäiseen työhön, toisinaan tehdä uutta yhdessä muiden kanssa kasvokkain ja 
online, välillä sitä hakeutuu vain muiden ihmisten seuraan.  

Netflixistä, SaaS-palveluista sekä kuntosaleilta tuttu jäsenyys, jolla saa liudan 
palveluita (sekä verkoston!) yhdellä kuukausimaksulla on myös meidän 
valintamme helppouden ja joustavuuden vuoksi. Yrittäjävetoisina me olemme 
Crazy Townilla nähneet kipuilun ja riemun eli sen mitä yrittäjän tai 
kasvuyrityksen arki on parhaimmillaan sekä pahimmillaan. Jäsenyys kasvaa tai 
downshiftaa yrityksen tilanteen mukaan ilman pitkiä sitoumuksia.  

Vuonna 2016 päätimme viedä Crazy Townin "start again" -polulle 
yrittäjäpohjalta. Rakennamme yhteisöjä, joissa opitaan ja luodaan uutta. 
Tervetuloa mukaan! 

- yrittäjä Mikko Markkanen



Yhteisöt 
 

Tilat työn tekoon ja 
oppimiseen. Neljä 

kaupunkia, tuhansia neliöitä 
sekä upea 250 yrityksen 

yhteisö, joka auttaa 
kasvussa.

Yhteiskehittäminen 

Uutta luovat hackathonit, 
työpajat ja 

innovaatioprojektit 
Suomessa ja Euroopassa.

Academy 

200 tapahtumaa ja lukuisia 
valmennus- ja 

kiihdyttämöohjelmia 
vuodessa.

PALVELUT



Olemme vertaisten yhteisö 

Asiantuntijatyön keskiössä ovat yksilöt, eivät organisaatiot. Mukaan voi 

osallistua titteliin, toimialaan tai yrityksen kokoon katsomatta. 

Tarjoamme ammatillisen lähiyhteisön, joka tukee kasvussa. 

Opimme yhdessä uutta 

Jatkuva oppiminen on kasvun ja uudistumisen edellytys. Jaamme 

osaamista ja oppeja arjessa, tapahtumissa ja koulutuksissa. 

Teemme yhdessä liiketoimintaa 

Teemme töitä uusin tavoin ja yli organisaatiorajojen. 85% Crazy Townin 

jäsenistä tekee kaupallista yhteistyötä - alihankintaa, yhteisiä projekteja 

sekä mentorointia.

CRAZY TOWNIN KULMAKIVET
Crazy Town on työn ja oppimisen yhteisö



OPPILAITOKSET 
JA KORKEA-

KOULUT

YKSIN-
YRITTÄJÄT

ETÄ-
TYÖNTEKIJÄT

MIKRO-
YRITYKSET

ALUE- 
KEHITTÄJÄT

ISOJEN 
YRITYSTEN 

TIIMIT

STARTUPIT

85% jäsenistä 
tekee 

yhteistyötä

ERILAISIA CRAZY TOWN JÄSENIÄ



2.  CRAZY TOWN JYVÄSKYLÄ



Osoite: Kauppakatu 39, Jyväskylä 

Crazy Town Jyväskylän löytää ydinkeskustasta Kauppakadun 

varrelta palveluiden keskeltä entisestä Anttilan talosta. Yli 100 

jäsenyrityksen ja 300 asiantuntijan joukossa on useita Keski-

Suomen nopeimpia kasvajayrityksiä sekä tunnettuja 

yrittäjäpersoonia.  

  

Kokonaisuus sisältää: 

• 3500 m2 edestä yhteiskäyttöisiä tiloja 24/7 työskentelyyn  
• Lukittavia tiimihuoneita 
• 18 kpl varattavaa neuvotteluhuonetta (2-16 hlö), jotka myös 

sopivat onlinekokouksiin ja -koulutuksiin 
• Puhelinkoppeja 
• 3 kpl tapahtumatilaa (50-150 henkeä) 
• Showroomtila Kauppakadun varrelta 
• 4 kpl keittiötä ja sosiaalitilaa 
• Wifi, siivous, kahvi ja tee 

Tilat valmiiksi kalustettuja ja heti käyttövalmiit 24/7



YLÄKERTA 2000 M2



x

ALAKERTA: 1500 M2



3.  JÄSENYYS



CRAZY TOWN JYVÄSKYLÄN JÄSENYYDET

JÄSENYYS
JÄSENYYS +  

OMA TYÖPISTE

JÄSENYYS +  

OMA HUONE

Alkaen yksi henkilö 

200 EUR + ALV / kk

Alkaen yksi henkilö 

380 EUR + ALV / kk

Kaksi henkilöä alkaen  

720 EUR + ALV / kk

Ajatus on hieman sama kuin kuntosalilla tai Netflixissä. Jäsenyys joustaa 

suuremmaksi tai pienemmäksi tarpeen mukaan.



Jyväskylä ja muut 
Crazy Town 

kaupungit → 
yhteensä 8 000 m2 

yhteiskäyttöistä 
tilaa 24/7 

työskentelyyn

45 neukkaria, 
joista 18 

Jyväskylässä

250 yrityksen 
yhteisö 

vertaisoppimiseen 
→ 85% jäsenistä 
tekee yhteistyötä

Nopeampaa 
oppimista → 

200 tapahtumaa 
ja digitaalinen 

alusta 
matchmakingiin

Koulutus- ja 
valmennus-

ohjelmia

Kiihdyttämö-
ohjelmat, 

hackathonit ja 
innovaatiopalvelut

Kaikkiin jäsenyksiin sisältyvät palvelut ilman lisämaksua

Lisäpalvelut

Kahvi, WLAN, 
siivous - ihan 

kaikki mitä 
tietotyöläinen 

tarvitsee

Yhteisövetäjän 
apu yhteisön 

hyödyntämiseksi

Tapahtumatilat ja 
-palvelut: 

Online, hybridi tai 
face-to-face



Tämä vaihtoehto sopii erinomaisesti monipaikkaisesti työskentelevälle asiantuntijalle. 

Toimistona saattaaa toimia välillä oma koti, asiakkaiden toimistot tai muut paikkakunnat. 

Asiantuntijalle on joustavien tilojen lisäksi tärkeää pääsy osaksi satojen oppimis- ja 

kasvuhaluisten asiantuntijoiden yhteisöä, jossa 85% jäsenistä tekee yhdessä kaupallista 

yhteistyötä. 

Yhä useammin jäsenyyden valitsee yksinyrittäjän lisäksi myös isomman yrityksen työntekijä - 

esimerkiksi uudelle paikkakunnalle laajentava startup, joka ottaa omalle työntekijälleen 

paikan yhteisöstä. 

Sisältö: 

• Täydet CT-jäsenpalvelut 

• Ei omaa kiinteää työpistettä, oma säilytystila, yli 1500 m2 erilaista yhteistä tilaa 

Jyväskylästä + muu Crazy Town verkosto 

• Neuvottelutilojen maksuton käyttö 

• Tapahtumatila koulutusten ja tapahtumien järjestämistä varten 

• Täysi toimistoinfra: monitoimiprintteri, WLAN 

• Tuot vain läppärisi, me olemme hoitaneet lopun - yksi lasku 

• 1 kk irtisanomisaika, ei takuuvuokraa 

Hinta henkilökohtainen, lisäjäsenyydet alennettuun hintaan 

HINTA: 
200 € / kk + ALV

JÄSENYYS



JÄSENYYS +  
OMA TYÖPISTE

Juuri sinulle varattu oma työtila, jos tarvitset paikan vaikkapa omalle 

näytölle. Jaetussa huoneessa sijaitsevan oman työpisteen lisäksi 

pakettiin sisältyy Jyväskylässä yli 1500 neliön edestä yhteistä 

työskentelytilaa sekä kaikki koulutus- ja kokoustilat. 

Sisältö 

• Täydet CT-jäsenpalvelut 

• Oma kiinteä työpiste jaetussa huoneessa 

• Kaikki yhteiset tilat kuuluvat sopimukseen: Yli 1500 m2 erilaista 

yhteistä tilaa Jyväskylästä + muu verkosto 

• Neuvottelutilojen maksuton käyttö 

• Tapahtumatilat koulutusten ja tapahtumien järjestämistä varten 

• Täysi toimistoinfra: monitoimiprintteri, WLAN 

• Tuot vain läppärisi, me olemme hoitaneet lopun - yksi lasku 

• 3 kk irtisanomisaika, 2 kk takuuvuokra 

Hinta henkilökohtainen, lisäjäsenyydet alennettuun hintaan 

HINTA: 
380 € / kk + ALV



JÄSENYYS + 
HUONE
Tarjoamme myös eri kokoisille tiimeille käyttöön omia lukittavia 

huoneita. Huoneet voi varustaa ja järjestää halutulla tavalla. 

Yhdistelemällä huoneita ja liikkuvia jäsenyyksiä voit rakentaa Crazy 

Town Jyväskylästä tukikohdan 30-50 hengen tiimille. 

Sisältö 

• Täydet CT-jäsenpalvelut 

• 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 

• 3 kk irtisanomisaika, 2 kk takuuvuokra 

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 €



Tapahtumatilat 

Kolme erilaista tapahtumatilaa 50 - 150 
hengelle. Alatorille voi hyvin järjestää 
suurenkin studion esimerkiksi isompaa 
nettitapahtumaa varten. Lisäksi 
tapahtumatilaa voi jatkaa suoraan kadulle.

Neukkarit sisältyvät hintaan 

Yhteensä 18 kpl varattavaa 
neuvotteluhuonetta (2-16 hlö), jotka myös 
sopivat onlinekokouksiin ja -koulutuksiin. 
Kaikki neukkarit ovat uniikkeja. Valitse 
suosikkisi!



Showroom 

Tuo tuotteesi ja uudet ratkaisut koettavaksi 
ja testattavaksi yhteisön jäsenten ja 
kaupunkilaisten toimesta Kauppakadun 
varrelle.

Learning Cafe 

Käytä tilaa rentoon kahvilamaiseen 
työskentelyyn tai järjestä siellä 
tapahtuma. Valoisat ikkunat Väinönkadun 
varrelle ja oma sisäänkäynti!



Osaamisen kehittäminen 

+200 tapahtumaa, koulutus- ja 
kiihdyttämöohjelmia sekä erilaisia 
yhteiskehittämisen projekteja. Kehitä 
tiimin osaamista yhteisön avulla!

Yhteisö 

Yli 250 yrityksen luotettava Crazy Town 
-yhteisö, jonka kanssa tehdä kauppaa ja 
yhteisiä projekteja. Yhteisömanageri 
tukee yhteisön hyödyntämisessä. 
Yhteisö toimii myös digitaalisessa 
alustassa.



4.  ESIMERKKEJÄ MITEN 
KÄYTTÄÄ CRAZY TOWNIA?



MIHIN TYÖTILAA KÄYTETÄÄN?

Työntekijät pendelöivät, osa välillä ehkä etänä.

Pienempi ja joustavampi toimisto - 
osana yhteisöllistä tilaa usean yrityksen 

kanssa.

Työntekijät tekevät töitä heitä lähellä sijaitsevista yhteisöllisistä 
tiloista sekä kotitoimisolta käsin. Osa käy ”pääkonttorilla”, joka 

saattaa olla jaettu usean yrityksen kesken.

ENNEN 2020 2020 JÄLKEEN

Pääkonttori, paljon tilaa vain yhden 
yrityksen käytettävissä. Myös 

alueelliset sivukonttorit omissa tiloissa.



”Ihmisten ilmoilla työskentely” Itsenäinen työskentely Tiimin kanssa rauhassa tehtävä työ

Yhteiskehittäminen Koulutukset ja tapahtumatWebinaarit ja kokoukset, podcast studiot

YHTEISÖ TARJOAA ERILAISIA TAPOJA TYÖSKENTELYYN



Tiimillä on oma neljän hengen huone. Se voidaan räätälöidä ja ajaa eri tavoin - 
ryhmätyöhuoneena, koulutustilana tai normaaleina työpisteinä. Nyt siellä tekee koneella 
hommia 2 henkilöä.

2 henkilöä tekee töitä 
kotitoimistolta käsin, 1 henkilö 
työmatkalla Tampereella.

2 henkilöä on neukkarissa kehittämässä uutta. Yksi 
tiimin jäsen online Crazy Town Tampereelta käsin.

2 henkilöä on eri puolilla yhteisiä tiloja tekemässä töitä 
itsenäisesti yksin, mutta ”ihmisten ilmoilla”.

1 henkilö on kahvilla juttelemassa 
sattumalta tapaamansa Peran kanssa 
tekoälystä ja hiihtokeleistä.

MITEN 10 HENGEN TIIMI VOISI ASETTUA CRAZY TOWN 
JYVÄSKYLÄN YLÄKERTAAN?



1 hengen jäseniä Crazy Townilla

Hanna Puura / Arctic 
HR: Crazy Townin avulla 
uudelle paikkakunnalle 
laajentanut yritys. 
Yhteisö tarjoaa 
työkavereita ja 
verkostoja >>

Chad Salmela / NBC: 
Talviurheilulähetykset 
Yhdysvaltoihin 
televisioon Crazy 
Townilta käsin. Arvostaa 
yhteisöä >>

Petri Salminen / 
Salminen & Tikka: 
Vuodesta 2003 CT:n 
jäsenenä ollut Suomen 
Yrittäjien puheenjohtaja 
hyödyntää yhteisön 
verkostoja.

Riku Räisänen / OC-
System: Johtaa 
Joroisissa sijaitsevaa 30 
hengen konepajaa 
Jyväskylän Crazy 
Townilta käsin.

https://www.businessjyvaskyla.fi/uutiset/verkostojen-arvot-ymm%C3%A4rret%C3%A4%C3%A4n-jyv%C3%A4skyl%C3%A4ss%C3%A4
https://www.businessjyvaskyla.fi/uutiset/verkostojen-arvot-ymm%C3%A4rret%C3%A4%C3%A4n-jyv%C3%A4skyl%C3%A4ss%C3%A4
https://www.businessjyvaskyla.fi/uutiset/verkostojen-arvot-ymm%C3%A4rret%C3%A4%C3%A4n-jyv%C3%A4skyl%C3%A4ss%C3%A4
https://www.businessjyvaskyla.fi/uutiset/on-air-from-jyv%C3%A4skyl%C3%A4-nbcn-kommentaattorina-suomessa
https://www.businessjyvaskyla.fi/uutiset/on-air-from-jyv%C3%A4skyl%C3%A4-nbcn-kommentaattorina-suomessa


2-5 hengen jäseniä Crazy Townilla

Growth Hacking 
Partners: Crazy Townin 
avulla tiimiä ja 
asiakkuuksia rakentanut 
asiantuntijayritys. Katso 
video >>

Aditro ja Mehiläinen: 
Molemmat suuryritykset 
ovat sijoittaneet oman 
Jyväskylän tutkimus- ja 
kehitysyksikön Crazy 
Townille.

Tier Mobility Gmbh: 
“Olemme itsekin 
startup. Olemalla osa 
CT:n yhteisöä on 
matalampi kynnys 
löytää kumppaneita.”

Hämeen 
Uusyrityskeskus: 
Yhdessä Crazy Townin 
kanssa toteuttavat 
yrittäjyyskoulutukset ja 
ihmisten ilmoilla 
oleminen. ”Loistava 
tiimi ja yritys.”

https://www.crazytown.fi/crazy-town-auttoi-growth-hacking-partnersia-kasvamaan/
https://www.crazytown.fi/crazy-town-auttoi-growth-hacking-partnersia-kasvamaan/
https://linkroom.cafe/


5-30 hengen jäseniä Crazy Townilla

Headai: Palkittu AI-yritys on rakentanut Crazy 
Town Porin yhteisöön ja sen ympärille seudun 

johtavan tekoälyosaamisen 
osaamiskeskittymän.

Woolman: Nopeasti kasvanut verkkokaupan 
asiantuntijayritys on sijoittanut tiimin usealle 

Crazy Town paikkakunnalle sekä tehnyt 
yhteisprojekteja yhteisön kanssa.

Coinmotion: Pohjoismaiden johtava 
lohkoketjuyritys on kasvattanut joustavasti 
tiimiä Crazy Townin avulla, tehnyt yhteisön 
jäsenten kanssa paljon yhteisprojektja sekä 

kouluttanut tiimiä Crazy Townin 
koulutusohjelmissa.



SILJA REHUNEN 
Crazy Town Jyväskylä 
Yhteisömanageri 

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


SANDRA SUOMÄKI 
Crazy Town Jyväskylä 
Yhteisökoordinaattori 

040 509 8595 
sandra.suomaki@crazytown.fi 
www.crazytown.fi/jyvaskyla 

Kauppakatu 39, 40100 JYVÄSKYLÄ

@crazytownoy

@crazy_town_oy

#kovassaseurassa

mailto:sandra.suomaki@crazytown.fi
http://www.crazytown.fi/jyvaskyla


Yhteistyössä


