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2021–2026 

Suomen Jazzliitto ry



Visio 

Suomen Jazzliitto on tunnettu 
ja aktiivinen vaikuttaja. Suomen 
Jazz liitolla on kattavin kokonais
näkemys alastaan osana 
kansainvälistä jazzyhteisöä. 
Jazzmusiikin yhteis kunnallinen 
asema taidemuotona on 
arvostettu ja tunnustettu, ja 
jazzyleisön määrä on merkittä
västi kasvanut. Jazzalan vahvat 
taloudelliset rakenteet tukevat 
alan ammattilaisten taiteellisia ja 
tuotannollisia toimintaedellytyk
siä koko Suomessa.

Strategiset  
tavoitteet  
2021–2026 

1. 
Suomen Jazzliiton rooli alan 
yhteisenä äänenä on vahva. 

2. 
Jazzalan yhteiskunnallinen 
asema on vahvistunut näky
vyyttä ja tietoa lisäämällä. 

3. 
Jazzmusiikin tarjonta on 
valtakunnallisesti kattavaa. 

4. 
Jazzmusiikin saavutettavuus 
on merkittävästi lisääntynyt. 

Arvot 

Sisältölähtöisyys
Avaramielisyys
Asiantuntijuus
Yhteisöllisyys
Vastuullisuus 

Toiminta-ajatus

Jazz soi ja näkyy! 

Suomen Jazzliitto kehittää 
suomalaisen jazzalan yleisiä 
toiminta edellytyksiä ja 
edistää jazzmusiikin ja 
kulttuurin tunnettuutta,  
arvostusta ja asemaa koti
maassa ja kansain välisesti.



Toiminta-ajatus

Jazz soi ja näkyy! 

Suomen Jazzliitto on jazzmusiikin ja kulttuurin etujärjestö, joka edistää 
ja kehittää alan  toimintaedellytyksiä, asemaa ja arvostusta.

Suomen Jazzliitto toteuttaa tehtäväänsä  
 
• lisäämällä jazzmusiikin näkyvyyttä yhteiskunnassa  
• vaikuttamalla asiantuntijaorganisaationa kulttuurin eri sektoreilla 
• tuottamalla tietoa suomalaisesta jazzalasta 
• toimimalla aktiivisena tuotantotahona valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Suomen Jazzliiton toiminta perustuu kotimaisen jazzkentän toimijat kokoa
vaan edustuksellisuuteen.



Arvot

Sisältölähtöisyys Suomen Jazzliiton toiminnan ytimessä on jatkuvasti  
kehittyvä jazzmusiikki.

Avaramielisyys Teemme asiantuntijatyötämme ennakkoluulottomasti  
ja mahdollisuuksiin tarttuen.

 Taiteellisessa toiminnassa huomioimme jazzmusiikin  
tyylillisen monipuolisuuden.

Asiantuntijuus Tunnistamme tarpeelliset ja ajankohtaiset kehittämis
kohteet, ja tartumme niihin.

 Edistämme ja kehitämme tietoon pohjaten. 

 Valitsemme alan kehittämiskohteisiin parhaiten sopivat 
yhteistyötahot.

Yhteisöllisyys Toimimme yhteisöön ja yhteisöllisyyteen pohjaten.  

Vastuullisuus Toimimme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti 
 vastuullisesti.



Visio

Suomen Jazzliitto on tunnettu ja aktiivinen vaikuttaja. Suomen Jazzliitolla on 
kattavin kokonaisnäkemys alastaan  osana kansainvälistä jazzyhteisöä. Jazz
musiikin yhteiskunnallinen asema taidemuotona on arvostettu ja  tunnustettu, 
ja jazzyleisön määrä on merkittävästi kasvanut. Jazzalan vahvat taloudelliset 
rakenteet tukevat alan  ammattilaisten taiteellisia ja tuotannollisia toiminta
edellytyksiä koko Suomessa.



Strategiset tavoitteet  
vuosille 2021–2026

1. Suomen Jazzliiton rooli alan yhteisenä äänenä on vahva.

2. Jazzalan yhteiskunnallinen asema on vahvistunut näkyvyyttä ja tietoa lisäämällä.

3. Jazzmusiikin tarjonta on valtakunnallisesti kattavaa.

4. Jazzmusiikin saavutettavuus on merkittävästi lisääntynyt .



1.

Suomen Jazzliiton rooli  
alan yhteisenä äänenä on vahva 

Tavoitteen toteuttamiseksi Suomen Jazzliitto 

• Vahvistaa alan välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua toteuttamalla hankkeita 
laajassa yhteistyössä  alan muiden toimijoiden kanssa.

• Vahvistaa hallituskokoonpanon ja toimikuntien laajaa edustuksellisuutta. 

• Lisää alan sisäistä keskustelua ja tavoitteiden muodostamista erilaisia 
yhteistyötyöryhmiä perustamalla.  

• Luo keskustelun ja verkostoitumisen ympäristöjä. 

• Kehittää etäosallistumismahdollisuuksiaan ja lisää vierailuja alueellisten 
toimijoiden luokse yhdenvertaisen osallistumisen parantamiseksi.



2.

Jazzalan yhteiskunnallinen asema  
on vahvistunut näkyvyyttä ja tietoa lisäämällä

Tavoitteen toteuttamiseksi Suomen Jazzliitto 

• Vahvistaa ja lisää viestintää.

• Tuo viestinnässään ja kampanjoissaan näkyvästi esiin alan toimijoita  
ja tekoja.   

• Perustaa Jazzgaalan alan tunnettuuden ja jazzmusiikin valtakunnallisen 
medianäkyvyyden lisäämiseksi.

• Lisää entisestään jazzalaa koskevan tiedon tuottamista. 

• Välittää tietoa alan vaikuttavuudesta ja taloudellisesta merkityksestä  
päättäville tahoille sekä alan yhteiseen käyttöön. 

• Vahvistaa ja tekee näkyväksi kulttuuripoliittista vaikuttamistyötään.



3.

Jazzmusiikin tarjonta on  
valtakunnallisesti kattavaa

Tavoitteen toteuttamiseksi Suomen Jazzliitto 

• Tukee jäsentensä toiminnan alueellista laajentumista ja kuntayhteistyön 
vahvistamista.

• Tukee ja neuvoo alan uusia toimijoita toiminnan vakiinnuttamiseksi.

• Edistää ympärivuotista jazzkonserttitoimintaa lisäävän Jazz & Etno Finland 
LIVE tukimallin vakiinnuttamista.

• Ylläpitää kiertuetoimintamallejaan sekä kiertuetukimuotojaan. 

• Vahvistaa alueellista tarjontaa kestävällä jäsenkasvulla.

• Pyrkii huomioimaan entistä enemmän paikallisia muusikoita ja osaamista.



4.

Jazzmusiikin saavutettavuus on  
merkittävästi lisääntynyt

Tavoitteen toteuttamiseksi Suomen Jazzliitto 

• Osallistuu taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta  
edistäviin hankkeisiin.  

• Lisää moninaisten ihmisten ja ryhmien osallisuutta palveluidensa  
suunnittelussa.

• Jakaa tietoa ja tarjoaa koulutusta jäsenilleen yhdenvertaisuuden,  
saavutettavuuden ja moninaisuuden  huomioimisesta.

• Tuottaa tietoa saavutettavuuden toteutumisesta jazzalalla.

• Rakentaa yhteistyötä ja suunnittelee toimintaa yhdessä sosiaali ja  
terveysalan toimijoiden ja heidän asiakkaidensa kanssa.


