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Henkilötiedot 
 
 
 
 
 
Osaaminen 

Jatta Juhola 
puh. 040 594 7762 
sähköposti: j_juhola@yahoo.com 
 
Laaja-alaisen työkokemukseni ansiosta osaamistani on verkostojen ja projektityyppisen työn 
johtaminen. Omaan monipuolisen ymmärryksen yhteiskunnasta, erilaisista yhteisöistä sekä kult-
tuurin ja taiteen mahdollisuuksista osana yksilön ja yhteisöjen hyvinvointia.  Vahvuuteni on jo-
kaisen osuutta ja osallisuutta arvostava näkemys yhdistettynä vastuulliseen päätöksentekoon. 
Ajatteluni keskiössä on palvelujen käyttäjät tai palvelujen kohteena oleva ihminen. Kirjoitan 
erinomaisesti niin asiatekstiä kuin journalistista sisältöä. Tuotan, toimitan, ohjaan ja opetan. 

Tutkinnot  Yhteiskuntatieteiden maisteri, Jyväskylän yliopisto 12/2011 

kulttuuripolitiikan koulutusohjelma, pääaine: yhteiskuntapolitiikka (kiitettävä), sivuaine: 
Euroopan integraatio (kiitettävä) 

pro gradu: Taiteilijapolitiikkaa periferiassa. Etelä-Savon taidetoimikunnan ja Suomen Kulttuuri-
rahaston Etelä-Savon rahaston taideapurahapolitiikka vuosina 1985 - 2005. 

Humanistisen alan AMK-tutkinto, nuorisotyön ja kulttuurin koulutusohjelma (kulttuurituottaja), 
Mikkelin ammattikorkeakoulu 12/2001 

Ylioppilas, Mikkelin yhteiskoulun lukio 5/1997 

 
Lisä- ja täydennys-
koulutus 

 

Tuotantotalouden perusopinnot 25 op, Oulun yliopisto/ Mikkelin kesäyliopisto, 7/2021 

Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op, Jyväskylän yliopisto 3/2017 

 
Työkokemus 

 

Hankepäällikkö, Mikkelin kaupunki, 4/2021 – 3/2023 

Kulttuurin unelmavuosi 2022 -hankkeen (EAKR) päätavoitteet ovat luovan alan vahvistaminen, 
kulttuuri-, taide ja tapahtuma-alan työllistäminen sekä hyvinvoinnin lisääminen alueella. Hanke 
edistää kokonaisvaltaisesti sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä, yhdenvertaisuutta sekä talou-
dellista kestävyyttä aineettomien tuotteiden ja palveluiden myötä. 

Projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Mikkeli 1-3/2021 

Parasta Etelä-Savoon -hankekokonaisuuden (ESR) saattaminen loppuun, loppuraportointi ja 
hankkeen päätöstoimet. Hanketta hallinnoi XAMK, osatoteuttajina hankkeessa olivat Diakonia-
ammattikorkeakoulu, Essote ja Savonlinnan kolomonen ry. 

Hankekoordinaattori, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, Mikkeli 
2/2019 - 12/2020 

Parasta Etelä-Savoon -hankkeen (ESR) Essoten osatoteutus. Hanke lisäsi luovien menetelmien 
osaamista ja tietoisuutta taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisen toiminnan hyvinvointivaikutuksista 
sosiaali- ja terveys- sekä nuorisoaloilla. Hanke edisti taiteilijoiden, sote-alan järjestöjen ja sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden käyttäjien valmiuksia tehdä yhteistyötä ja kehittää toimintatapoja yh-
dessä. Tuloksena syntyi uusia palvelujen tuottamisen malleja. 

Kehittämis- ja koulutussuunnittelija, Suomen Nuoriso-opisto, Mikkeli 3/2016  - 2/2019 (toimi-
vapaalla 31.3.2021 saakka) 

Vapaan sivistystyön kurssitoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen sekä opiston kehittämistoi-
minta, ml. hanketoiminnan suunnittelu. Opetustehtävät. 

Projektikoordinaattori, Ammattiin! – Etelä-Savon toisen asteen koulutuksen kehittämishanke 
(ESR) 1.1.2017 – 30.6.2019. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa maakunnassa entistä laaduk-
kaampaa ja työelämälähtöisempää ammatillista koulutusta. 

Valtakunnallisen nuorten musiikkikatselmuksen SOUNDSin paikallinen tuottaminen. Tapahtuma 
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toteutettiin Mikkelissä toukokuussa 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. 

Kulttuurituottaja, Suomen Nuoriso-opisto, Mikkeli 1/2012  - 2/2016 

Projektipäällikkö, Teatterin osaamiskeskus -hanke (EAKR) 1/2013 – 8/2014. Luotiin toimintamalli 
valtakunnalliselle teatterin harrastusalaa edistävälle ja verkostomaisesti toimivalle osaamiskes-
kukselle. 

Valtakunnallisen J.H. Erkon kirjoituskilpailun tuottaminen vuosina 2012-2018 sekä Nuorisoseura-
järjestön valtakunnallisten harrastajateatteritapahtumien tuottaminen: nuorisoteatteripäivät 
Ramppikuume, Harrastajateatterifestivaali Teatterilaiva vuosina 2012 ja 2013, nuorisoteatteri-
tapahtuma MarrasQ 2014. 

Projektipäällikkö, TSL:n Mikkelin seudun opintojärjestö ry, Mikkeli 2/2010-2/2011 

TyöMikkeli-projektin tuottaman vapaan sivistystyön koulutustoiminnan suunnittelu, organisoin-
ti, kehittäminen sekä projektihallinto. 

Palvelukoordinaattori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylä 8/2005-7/2007 

Kulttuurialan täydennyskoulutuksen ja palvelutoiminnan koordinoiminen ja kehittäminen, 
ohjelmapalvelujen ja konserttisarjan tuottaminen, koulutusalan markkinointi- ja viestintä-
tehtävät sekä osallistuminen koko konsernin markkinointityön suunnitteluun ja kehittämi-
seen kulttuurialan markkinointivastaavana. 

Projektisihteeri, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Mikkeli, 1/2003 – 8/2004 

KUVE – Kulttuurista vetovoimaa -hankkeen (ESR) tehtävät. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa 
kulttuurin merkitystä hyvinvoinnin tuojana ja elinkeinona Etelä-Savon maakunnassa. 

Amanuenssi, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Mikkeli, 1 - 12/2002 

Kulttuurin ja nuorisotyön koulutusyksikön opiskelijoiden palvelu- ja neuvontatyö sekä koulutus-
alan, koulutusohjelmien ja koulutusyksikön markkinointi ja koulutuksista tiedottaminen (yhteis-
haku, aikuiskoulutus, erikoistumisopinnot) 

Projektitutkija, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkeli, 6 – 8/2001 

Arviointiraportin laatiminen EU:n rakennerahastotuella tavoite 6 -ohjelmakaudella Etelä-
Savossa vuosina 1995 - 1999 toteutetuista kulttuurihankkeista. 

Projektisihteeri, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkeli, 6 – 8/2000 

Työtehtävät liittyivät projekteihin ”Etelä-Savo Helsingissä” ja ”Etelä-Savo Senaatintorilla”. EU-
rahoitteiset projektit olivat osa Suomen maakuntien yhtäaikaista esittäytymistä Helsingissä 6. – 
9.6.2000 (Helsinki 2000). Projektien kautta hoidettiin ja rahoitettiin Etelä-Savon maakunnan esit-
täytymisosio. 

Kesätoimittaja, sanomalehti Länsi-Savo, Mikkeli, 6 – 8/1998 

Uutistoimittajan tehtävät 

Toimitusharjoittelija, viikkolehti Viikkoset, Mikkeli, 8/1997 –  5/1998 

Toimitukselliset tehtävät: uutiset, haastattelut, reportaasit, kuvituksen valinta ja suunnittelu, 
avustajien juttujen oikoluku, taiton valvonta 

 

Julkaisut Aschan, T. & Juhola, J. (toim.) 2021. Ihmisen huoltokirja. Hyvinvointia taiteesta, kulttuurista 
ja luonnosta. Xamk Inspiroi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. 

Juhola, J. (toim.) 2014. TEOKS! Teatteritoiminnan verkostoja kehittämässä. Mikkeli: Suo-
men Nuoriso-opisto. 

Juhola, J. (toim.) 2013. Draamalabra – teatteri työssä. Mikkeli: Suomen Nuoriso-opisto. 

Juhola, J. 2012. Alueellisen taiteilijapolitiikan muutos Etelä-Savossa 1985 – 2005. Teoksessa 
Porrassalmi V. Etelä-Savon kulttuurin vuosikirja 2012. Mikkeli: Savon Sotilasperinneyhdis-
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tys Porrassalmi ja Savonlinnan maakuntamuseo. 

Juhola, J. 2003. Kulttuurihankkeet puntarissa. Kulttuurihankkeet Etelä-Savossa tavoite 6 -
ohjelmakaudella vuosina 1995 – 1999. Mikkelin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B: ar-
tikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita. 

Kielitaito 

 

englanti - erittäin hyvä 
ruotsi - tyydyttävä 
saksa - heikko 
 

Tieto- ja viestintä-
tekniset taidot 

Erinomaiset taidot Windows-perusohjelmissa (Word, PowerPoint, Excel); InDesign -taitto-
ohjelman peruskäyttö; WordPress- ja kotisivukone -sivualustat 

Sosiaalisen median työkalut: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn 

Luottamustehtävät Etelä-Savon maakuntahallituksen jäsen 2021 - 

Etelä-Savon hyvinvointialue, aluevaltuutettu 2021 – 

Etelä-Savon hyvinvointialue, Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsen 2022 - 

Mikkelin kaupunki, kaupunginvaltuutettu 2017 –  

Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys, hallituksen jäsen 2021 -, varapuheenjohtaja 2022 - 

Mikkelin Toimintakeskus ry/ Uutta Elämää Group, hallituksen jäsen 2019 – 

KOY Tietotaitokortteli, hallituksen puheenjohtaja 2021 - 

Mikkelin kaupunki, Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan puheenjohtaja 2017-2021 

Mikkelin kaupunki, kaupunginhallituksen varajäsen 2017-2021  

Etelä-Savon maakuntavaltuuston varajäsen 2017-2021  

 

 
 
Jatasta sanottua 

 

 

”Jatta on oivaltava, kirkkaiden ajatusten ammattilainen ja loistotyyppi, jonka kanssa on vaiva-
tonta ja antoisaa työskennellä. Hänellä on luova ja kekseliäs työote ja kyky pitää tavoite kirk-
kaana, vaikka eteneminen välillä kangertelisikin. Ideointi, uusien ajatusten pallottelu ja toimin-
nan suunnittelu yhdessä sujuu mutkattomasti ja tuottaa aina uusia ratkaisuja. 

Arvostan paitsi Jatan asiantuntemusta, myös hänen osuvaa kykyään analysoida käsillä olevia 
asioita ja ilmiöitä. Kun ongelman parissa tuskaileva ryhmä pyörii samojen kysymysten ympärillä 
pääsemättä eteenpäin, juuri Jatta osaa yhdistää erillisiltä ja kaukaisilta näyttävät ilmiöt ja tuo 
keskusteluun puuttuvan ja usein sen ratkaisevan näkökulman. Aikaansaava ammattilainen, kek-
seliäs kehittäjä ja taitava tekijä. Plus se iso juttu: inhimillinen, toista arvostava ihminen, jonka 
kanssa vuorovaikutusta ei tarvitse jännittää eikä vaikeiden asioiden ottamista puheeksi epäröi-
dä.”  

Tuulevi Aschan, KM, henkilöstövalmentaja, työnohjaaja, projektipäällikkö XAMK 

 

   


