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TORIKOHTAAMISIA
Jyväskylässä, Jyväsjärven rannassa sijaitseva teknologia- ja 
tutkimuskeskus Agora muistuttaa rakennustyyliltään arabialaista kotia: 
sisään tullessa tulijan ottaa vastaan iso, valoisa ja torimainen aula, mutta 
pidemmälle mentäessä tilat muuttuvat pienemmiksi ja yksityisemmiksi. 
Agoran avarat ja kauniit tilat tarjoavatkin monipuoliset lähtökohdat niin 
suurten kansainvälisten kongressien järjestämiseen kuin oppituntien ja 
luentojen pitämiseen. Jyväskylän yliopiston edustavimmaksikin tilaksi 
kutsuttu rakennus palvelee monenlaisia käyttäjiä.

Hetki Agoralta: tehokkuutta ja tunnelmaa.
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Agoran erilaiset käyt-
tötarkoitukset osattiin ottaa 
huomioon jo kymmenen vuotta 
sitten rakennuksen suunnitte-
luvaiheessa. Tarkoituksena oli 
rakentaa monialainen ja poikki
tieteellinen, ihmisläheiseen tieto- 
ja viestintäteknologiaan painot-
tuva tutkimuskeskus, joka toimisi 
myös hyvänä yhteistyöverkos-
tona eri toimijoille. Jyväskylän 
yliopisto halusi erityisesti ko-
rostaa tarvetta yhdistää infor-
maatioteknologian tiedekuntaan 
keskitetty teknologiaosaaminen 
muiden tieteenalojen, erityisesti 
ihmistieteiden kanssa. Yhteistyö 

oli ensin projektimuotoista, 
mutta vuodesta 2002 alkaen ih-
misläheisen teknologian konsep-
tia on vienyt eteenpäin sitä varten 
perustettu erillislaitos Agora 
Center. Se tukee poikkitieteellistä 
yhteistyötä yliopiston sisällä ja 
edesauttaa yliopiston ja muiden 
toimijoiden, kuten yritysten ja 
Jyväskylän kaupungin, välistä 
yhteistyötä. 

Ihmisvilinää

Agoraa ja sen palveluja käyttävät 
päivittäin useat tutkijat, professo-
rit, opiskelijat ja muut toimijat, 

Agora tarjoaa mahta-
vat puitteet monien 
eri alojen tapahtumien 
järjestämiseen, joiden 
järjestelyissä on 
tavoitteena kokonais-
valtainen onnistu-
minen. 

kuten yritykset. Kansainväliset 
vieraatkin ovat tuttu näky sen 
avarilla käytävillä. Agorassa 
toimivat myös monet laadukkaat 
tutkimusyksiköt kuten Agora 
Centerin monet eri teema-
alueille keskittyvät laboratoriot, 
psykologinen oppimisen ja moti-
vaation huippututkimusyksikkö, 
perhetutkimuskeskus ja Virtu-
aaliyliopisto.

Ainutlaatuinen 
toimintaympäristö

Agoran sijainti lähellä Jyväsky-
län keskustaa sekä monipuolisia 
kulkuyhteyksiä ja palveluita 
mahdollistaa suurtenkin tapah-
tumien järjestämisen vaivatta ja 
edustavasti. Hyviä esimerkkejä 
tästä ovat muun muassa 2009 
keväällä järjestettävä informaa-
tioteknologian IFAC Workshop 
on Control Applications of 
Optimization, Mediatutkimuksen 
päivät talvella 2009 ja viestinnän 
EUPRERA-konferenssi 2010 
syksyllä. Kaikkiin konferens-
seihin odotetaan kansainvälisiä 
huippuasiantuntijoita. 

Agora tarjoaa mahtavat puit-
teet monien eri alojen tapah-
tumien järjestämiseen, joiden 
järjestelyissä on tavoitteena 
kokonaisvaltainen onnistuminen. 
Tarkoituksena on siis järjestää 

Agoran aulassa kohtaavat niin eri elementit kuin ihmisetkin.
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konferenssi, josta vierailija voi nauttia 
monella tasolla. Tilaa on riittävästi 
suuremmallekin ihmisjoukolle, 
yöpymismahdollisuudet sijaitsevat 
lähellä ja Agora pystyy tarjoamaan kon-
ferenssin käyttöön useita tärkeitä palve-
luita, kuten ruokapalveluita ja teknistä 
tukea. Yksi Agoran parhaista puolista 
on varmasti myös sitä ympäröivä Jyväs-
järven kaunis luonto.

Edelläkäynnin areena

Sana agora on kreikkaa ja tarkoittaa 
toria tai markkinapaikkaa. Nimensä 
mukaisesti Agorassa tapahtuu ainutlaa-
tuisia kohtaamisia erilaisten ihmisten 
kesken. Lisäksi sillä on käytössään 
huipputekniikkaa, erilaisia tiloja ja upea 
ympäristö. Agorassa on varmasti vielä 
hyödyntämätöntäkin potentiaalia ja sen 
käyttöön ottaminen on kaikille Agoran 
toimijoille seuraava haaste. Agoran 
toimintaympäristö ja -idea näyttävät 
suuntaa muillekin. 

Teksti: Tinna Kontinen & Ida Tuononen

Kohtaus Agoralta

Jyväsjärven maisema avautuu kauniin lumisena 
Piaton ruokalan ikkunoista. Yhdessä pöydässä 
istuvat nuori nainen ja nuori mies vaihtamassa 
kuulumisiaan lounaalla.

”Nykyään käyn täällä lähes viikoittain, luen-
tojen takia ja syömässä kavereiden kanssa”, 
toteaa Sanna Rautiainen, 23. Hän opiskelee 
sosiaalityötä yliopistolla ja kun sosiaalityön 
yksikkö muutti Agoran tiloihin puolisen vuotta 
sitten, käynnit Agoralla lisääntyivät merkit-
tävästi. Myös talossa tehtävä tutkimustyö sekä 
erilaiset tapahtumat ovat tulleet hänelle opiske-
luiden kautta tutuiksi.
”Tykkään siitäkin, että täällä on niin avaraa; 
se tekee tiloista viihtyisiä. Luentosaleissa on 
uutta tekniikkaa, joka auttaa varmaan luennoit-
sijoitakin. Piatossa on hyvät ruoat ja ikkunoista 
avautuu hienot maisemat, joten joskus tulen 
syömään tänne ilman luentojakin. Luentojen 
välillä saatan myös käyttää tietokoneluokkia”, 
Rautiainen jatkaa. ”Toki esimerkiksi päära-
kennuksen tilat ovat historiallisesti merkit-
täviä ja hienoja, vaikkakaan ne eivät ole ehkä 
yhtä hyviä ja edustavia isojen tapahtumien 
järjestämisessä.”

”Olen samaa mieltä”, nyökyttelee Aapo Nurmi, 
24. ”Agora on varmasti edustavin tila, mitä 
koko kaupungilla on käytettävänään.” Aapo 
opiskelee logistiikkaa ammattikorkeakoulussa 
ja koska JAMK:lla on omat tilansa opiskelijoil-
leen, Agoran palvelut eivät ole tulleet hänelle 
koulun kautta tutuiksi. ”En edes tarvitse muita 
palveluja Agoralta kuin Piaton ruokalaa. Käyn 
täällä kyllä usein syömässä; lähinnä juuri siksi, 
että täällä on niin hyvät ruoat ja kauniit maise-
mat. Lisäksi asun tässä lähellä eli myös sijainti 
on minulle hyvä.” 

Puheensorina jatkuu tasaisena ja lumesta hei-
jastuvat valonsäteet lämmittävät Agoran lasi-
seiniä ja ruokailevia ystävyksiä.
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