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Palvelumuotoilutyön
tausta
Palvelumuotoilu Palon ja Lähde! –hankkeen yhteistyön taustalla oli
tarve kartoittaa hankkeen kohderyhmien arkea, heidän haasteitaan ja
unelmiaan palvelumuotoilun ja taidepilottien avulla. Tavoitteena oli
löytää vastauksia kysymyksiin: miten taide saataisiin osaksi sosiaali- ja
terveysalan toimintaa ja miten taiteen avulla voitaisiin edesauttaa
kohderyhmien valmiuksia esimerkiksi työelämään liittyen.
Projektin aikana yhteiskehittämistyöpajoissa hahmoteltiin toimintamalleja taiteellisten pilottikokemusten pohjalta. Lähde! –hankkeen
kohderyhmät olivat mielenterveyskuntoutujat, työttömät nuoret (16-30
v), maahanmuuttajat ja kehitysvammaiset.
Projekti koostui kolmesta osasta:
•1 Palvelumuotoilunäkökulman tuominen taiteilijoiden
perehdyttämiseen
•2 Palvelumuotoilutyöskentely pilottien rinnalla kattavan
asiakasymmärryksen saavuttamiseksi
3• Kolme työpajapäivää marraskuussa 2017
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Palvelumuotoilunäkökulman
tuominen taiteilijoiden
perehdyttämiseen
Projektin käynnisti työpajapäivä, joka
järjestettiin 14.9. Iissä KulttuuriKauppilassa. Puolen päivän mittaisessa
työpajassa käytiin tiiviisti läpi palvelumuotoilun perusteet. Empatiakartan
sekä Päivä elämässä –tehtävän avulla
tehtiin syvempi katsaus projektiin
osallistuvien kohderyhmien arkeen ja
elämään. Työpajapäivässä pohdittiin
lisäksi taiteilijoiden omaa tiedonkeruutapaa pilottien ajalta.

Aloitustyöpajassa ryhmät loivat empatiaa projektiin osallistuvia kohtaan erilaisten tehtävien avulla.
Empatiakartat löytyvät raportin lopusta liitteenä.
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Palvelumuotoilutyöskentelyn toteuttaminen pilottiprojektin
rinnalla kattavan asiakasymmärryksen saavuttamiseksi
Lähde–laatikko
Palo suunnitteli työskentelyä varten hankkeelle osallistavan
menetelmän – Lähde-laatikon, jonka avulla oli tarkoitus tehdä
tiedonkeruuta pilottien yhteydessä. Lähde -laatikko koostui
erilaisista tehtävistä, jotta eri kohderyhmät ja erilaisten ihmisten
tavat kertoa kokemuksistaan huomioitaisiin. Tiedonkeruun
tavoitteena oli saada ymmärrystä osallistujien arkisesta elämästä
sekä pilottikokemuksesta. Lähde-laatikon toiminta ohjeistettiin
hankkeen projektipäällikölle sekä sosionomi-opiskelijoille.

Lähde-laatikko sisälsi useita luovia tehtäviä kuten draamaa, kuvallista ilmaisua ja
kirjoittamista. Osallistujalla oli mahdollisuus valita oman suosikkitehtävänsä ja kertoa sen
avulla Lähde!-hankeen kokemuksista.
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Palvelumuotoilutyöpajapäivät
marraskuussa
Palo suunnitteli ja fasilitoi kolme
puolen päivän pituista työpajaa,
jotka järjestettiin 8.11. Keltaisessa
talossa Pikisaaressa Oulussa sekä
22.11. ja 28.11. KulttuuriKauppilassa
Iissä.

Työpajoissa oli mukana taiteilijoita, sote-alan henkilöitä, hanketyöntekijöitä sekä pilottiin osallistuvia.
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Nuorten työpolut
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Työpaja 1 - Nuorten työpolut
Ensimmäisen työpajan teemana oli nuorten työpolut ja työpajan tavoitteina oli erilaisten
toimintamallien ideoiminen ja niiden kuvaaminen. Työpajaan osallistui taiteilijoita, sote-alan
työntekijöitä, hanketyöntekijöitä sekä pilottiin osallistuvia henkilöitä.
Työpajatilan seinille oli tuotu posterien muodossa esille eri osapuolten kokemuksia pilotista sekä
mitä konkreettista pilotin aikana oltiin tehty. Pilotin taiteellisesta toiminnasta nuorten kanssa vastasi
valokuvaaja.
Työpajan
aloitustehtävässä
kartoitettiin,
millaisia tarpeita nousi esiin esillä olevista
postereista ja mitä mahdollisia ongelmia tai
haasteita havaittiin tai oltiin kohdattu pilotin
aikana. Lisäksi mietittiin millaisia hyviä
kokemuksia tai uusia ajatuksia ja ideoita oltiin
havaittu tai saatu. Näitä ajatuksia kirjattiin
Nelikenttä-tehtävään. Tehtävän tavoitteena oli
oppia aiemmista kokemuksista.
Toive-/vaatimuspyörään listattiin vaatimuksia ja
toiveita eri henkilöiden näkökulmasta.
Tehtävässä pyrittiin saamaan konkreettisia
vaatimuksia toiminnalle.
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Toivomuspyörään listattiin vaatimuksia ja tarpeita
pilotteihin osallistuvien henkilöiden näkökulmasta.

Työpajan aluksi tutustuttiin postereihin, joihin oli
kerätty pilottiin osallistuvien kokemuksia.
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Osallistujien vastauksia
Nelikenttä-tehtävään
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Kategoria

Vastauksia

TARPEET/TOIVEET

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Saada nuorten arkeen uutta sisältöä, tekemistä
Yksilöllinen apu -> auttaa yksilö yhteisöön
”Tuloste” tulostavoite
Ohjattua taidetoimintaa
Taiteen toteutumisen tavat suunniteltava kohderyhmälle / yksilölle soveltuvaksi
Taide on tasavertaistavaa
Mitattavuus
Oma ilmaisu: kulttuuri-ilmaisu, identiteetti
Toiminnalle on tarve - nuoret, ohjaajat
Perustarpeet pitää olla kunnossa - uni, ruoka, elämänhallinta
Mitä uutta ”100km sivistyksistä” voidaan nuorille tarjota!
Ei ohjattua taidetoimintaa tai jos on nuori ei mene omatoimisesti
Luppoajan järkevä tekeminen, jokaisella jotain (=oikeaa, inspiroivaa tekemistä) omaa kesken
Miten monistaa konsepti muille aloille, koska taiteilijavetoisuus?
Nuoret tarvitsevat vaihtoehtoja tulla nähdyksi omalla tavallaan

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hyvä buugi!
Saa tehdä omaan tahtiin
Positiivista palautetta nuorilta
Hyvät perusperiaatteet: kuuntelu, tutustumiseen panostaminen, luottamus
Tekemisen into
Halu jatkaa, vaikka töitä
Taiteen toteutuminen yhdessä -> tuottaa hyvinvointia jo itsessään
Hyvä hyvä Vaala, alulle saattaminen ja hankkeeseen sitouttaminen on toteutunut
Menty nuorten ehdoilla, tehty etenemissuunnitelman muutoksia
Vapaaehtoinen osallistuminen ilman pakotetta
Luottamus saavutettu
Pieniä askelia
Palvelu tuodaan paikanpäälle!
Pienelle kunnalle uutta toimintaa, lisäkäsiä, uutta ”verta” ja ”virtaa”, luovuutta, vaihtelua
Uudet kohtaamiset opettavat!
Taiteilija on neutraali aikuinen -> positiiviset kokemukset
Itsetuntoa / tekemistä lisää
Hyvä ”malli” aikuisesta (taiteilijasta)

(YLEISELLÄ TASOLLA KOKO TOIMINNALLE)

HYVÄT KOKEMUKSET
(TOIMINNASTA)
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Kategoria

Vastauksia

ONGELMAT/ HAASTEET

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

IDEAT

– Ei erillisiä pajoja nuorille ja aikuisille: luontoretkistä toimintaan, sitoutuminen esimerkin kautta, oppiminen erilaisilta
ihmisiltä
– Yhteinen projekti, jota voi tehdä eri aikoina
– Hyvä mahdollisuus ylittää aluerajoja -> Vaalasta Tyrnävälle katsomaan mitä on tehty, vaihtamaan kokemuksia
– Yhteisen kokoontumisten järjestäminen asiakasryhmän paikkakunnalla
– Toteuttamisen teema oltava niin väljä että löytyy jokaiselle kosketuspinta
– Ohjaus, rajaus ja tilan antaminen
– Aikaa
– Koulutus ohjaajille!
– Ohjaajille ohjausta taiteen tekemiseen
– Löytää jokaisesta vahvuudet
– Fokus siinä mitä tehdään, ei sanassa taide
– Voisiko yhteisö olla mukana vaikuttamassa taiteilijan / taidemuodon valinnassa (alusta saakka)
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”ei vaan jaksa”, sitoutuminen
Isommilla paikkakunnilla resurssien riittäminen hankkeessa yksilöllisessä kohtaamisessa
Kuinka tavoittaa nuoret?
Sote-verkoston rakentaminen voi olla haaste: peruskuvion valmistelu ennen hankkeen tuomista kuntaan
Haaste: taiteilija ei tee itsekästä, omaa projektitaideteosta
Nuorten löytäminen & sitouttaminen
Selkeän roolin löytäminen sote-taiteilija –akselilla
Ajankäyttö ”tehokkaasti”: pilotissa vähän aikaa & jatkumo?
Liikaohjaaminen
Traumataustat
Kulttuurierot (kaupunki-maaseutu)
Omat voimavarat -> jos loppuu
Kunnan resurssit pienet ostaa palveluita
”Miksi olen täällä?”
Motivointi / sitoutuminen
Välimatkat
Huono itsetunto nuorilla
Sote-taiteilija-asiakas
Saada nuoret mukaan
Luoda vaaralliseksi koetusta taiteesta turvallista
Taide kasvaa ryhmän, eikä vetäjän tarpeista
Mikä tekee tästä hankkeesta elävän myös jatkossa?
Miten tuloksia mitataan?

© Palvelumuotoilu Palo Oy

Poimintoja Nelikenttä-tehtävästä:

Ongelmat
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Toiveita ja vaatimuksia
toiminnalle
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Kategoria

Toiveita ja vaatimuksia toiminnalle

NUORET

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Toiminnan pitää tulla luokse / sinne on helppo mennä
Saa kokeilla ennen kuin sitoutuu pitemmäksi aikaa
Monipuolisuutta
Luottamus: voi olla omana itsenä
Yhteisöön kuuluminen (ehkä julkilausumaton toive)
Päätösvaltaa siihen, mitä tehdään
Sosiaalisia kontakteja
Yhteenkuuluvuutta, jatkuvaa tekemistä
Pystyy vastaamaan kysymykseen: mitä kuuluu?
Sisältöä päivään
Mahdollisuuksia kuulla oma ääni
Pysyviä asioita, pysyvää henkilökuntaa
Unelmia, tulevaisuutta
Hyväksytyksi tulemista
Onnistumisen tunne
Rentoa ohjausta
Kommunikoinnin tapoja -taiteella
Jatkuvuus
Yhteisö
Osaako sanoittaa tarpeita?
Vaativat: ei vaatimuksia
Aikaan sisältöä
Rento vetäjä, on vaan mukana, ei kysele koko ajan
Taiteilijalta osaamista
Konkreettien tekeminen
Taiteilija viikon mukana esim. pajalla ennen toiminnan alkua
Kokeilla erilaisia juttuja, että niistä saa jonkin kuvan ennen valintaa
Vaihtoehtoja (liikaa, liian vähän)
Ihan sama, voi lähteä mukaan
Juurruttaminen
Sotepuolen sitouttaminen
”Rentoo”
Rajoja mulle!
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Kategoria

Toiveita ja vaatimuksia toiminnalle

NUORET

•
•
•
•
•
•
•

Innovatiiviset menetelmät
Rohkaisua
”Saan näyttää kykyni, saan kehuja”
Sisältöä elämään
Uudet näkökulmat
Tekemistä -> innostavaa, uusia elämyksiä, ahaa-elämys
Kontaktit muihin, ihmiset

TAITEILIJAT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toimiva yhteistyö: keskustelu, apu, tieto, yhteiset tavoitteet, luottamus -> vapaus
Osallistuminen
Palkka
Mielekäs toiminta
Koulutusta kohdata nuoria
Tilaa ja aikaa luoda, olla taiteilija työssään
Jatkuvuutta tekemiseen
Arvostusta omalle työlleen
Vaikuttavuutta, antaa taiteelle äänen
Tulosvastuu ei saa olla tekemisen tiellä
Tutustuminen – tärkein vaihe!
Aikaa oikein käytettynä, turhan riisuminen
Riittävä resursointi: taidekasvatus, ohjaus, raportointi
Kanssakäymistä itsensä kanssa taiteen kautta
Työnohjaus tai muu tuki
Jatkuvuus jossain määrin, hankkeen loputtua tai taiteilijan vaihtuessa
Työtilaisuudet
On raskasta aloittaa aina uusia ja uusia hankkeita uusien ihmisten kanssa, pohjatyö on isoin työ. Missä jatkuvuus?
Taiteilijat tarvitsevat aikaa nuorille
Aikaa kypsytellä ideoita
Jatkuvuus
Välineitä ja materiaalirahaa
Aikaa tutustua rauhassa: Työpajassa tms. perusarjessa mukana. Niin että sotelaiset on mukana. Pitkä tutustuminen, esim.
viikko mukana pajalla.
Sote-ihmisten kanssa yhteistyötä

•
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Kategoria

Toiveita ja vaatimuksia toiminnalle

TAITEILIJAT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sote-alan ihmisten läsnäolo: Henkilökunta sitoutuu opettelemaan uuttaa menetelmää
Hanke ei saa kuormittaa eikä viedä paljon työaikaa
Aikaa suunnitella toimintaa ryhmän tutustumisen jälkeen
Mittareita, miten toiminta tehoaa?
Tavoitteet
Onnistumisen elämys, toivo siitä
Keskusteluyhteys koko projektissa olevien henkilöiden kanssa
Ruoka / tauot
Työskentelytilat
Verkostot
Tarvikkeet / materiaalit
Jatkuvuutta projektille

HENKILÖKUNTA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaihtelua!
Ei vaihtelua!
Yhteistyö, vetovastuun ottaminen
Apua / arkeen helpotusta työpaikalla
Ratkaisuja johonkin sisäiseen ongelmaan
Virkistystä, vaihtelua
Uusia näkökulmia, elämyksiä
Ei sotketa arjen kulkua
Jatkuvuutta
Tukea taideyhteistyöhön
Aikataulu? Mihin aikaan päivällä taiteillaan?
Työkulttuurin erilaisuus – pitääkö sopeutua nämä keskenään (taiteilijat & henkilökunta)
Tietoa taiteen sisällöstä, keinoista
Projektin jatkumo: Rinnalla oppimassa jatkoa, siirretään hallitusti arkeen pikkuhiljaa taiteilijalta sote-ammattilaisille
Uusia menetelmiä
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Kategoria

Toiveita ja vaatimuksia toiminnalle

HENKILÖKUNTA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vastuu hankkeella, hyvin organisoitu
Mittareita, miten toiminta tehoaa?
Tavoitteet
”Meitä ei enää tarvita” ideaalitilanne
Uudet näkökulmat
Tietoa
Osaamista
Tuoreita ajatuksia
”Nuoret saa apua”

MUUT ( HANKE- /
KUNTASEKTORI)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyödyllistä, tuloksellista toimintaa: ”kertokaa mitä siellä tehdään ja miksi?”
Käyttökelpoisia ja monistettavia työtapoja -> markkinoinnin edistämiseksi
Miten hyöty / työn arvokkuus todistetaan?
Muut: etsivä nuorisotyö, tyttöjen ja poikientalo
Eritasoisia onnistumisia
Hyvinvointivaikutukset: mitattavuuden vaikeus! Tilastojen siivous vs. henkilökohtaiset pienet askeleet
Päättäjät: halvalla hyvää, tuloksia, mitattavuus, toiminta näyttää hyvältä paperilla
Omaiset: tiedotus, yhteisiä kokoontumisia
Seuranta
Uudet näkökulmat
Toimiva malli koko Oulunkaaren alueelle: avointa toimintaa, ei nuorten luokittelua, nuoria houkutteleva
Säästöjä
Tuottavia kansalaisia
Raportit -> päiväkirja, työajan seuranta, jatkoseuranta
Sähköisiä palveluita

•
•
•

Tulos: Työpaikka? Opiskelupaikka?
Riittääkö emotionaalinen kehitys?
Riittääkö kypsyminen?
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Poimintoja toive-/vaatimuspyörätehtävästä
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Nuorten kokemuksia Työpolut-pilotista:
"Kyllä tää vois vaikuttaa, jos saa
kiinnostuksen löytymään”
- Osallistuja kysymyksestä: olisiko
taidetoiminnasta hyötyä muille
nuorille?

"Tästä saa uskoa omiin kykyihin"
"Välillä kyllä harmittaa"
- Osallistuja kun työ ei
etene.

"Tässä pääsee
tekemään uutta, aika
kuluu ja on vaihtelua"

"Työt alkoi mutta tulin
kumminkin, mukava tehä
loppuun. Jos siis ei ole muuta
tekemistä”
"Eka olin että en tiiä huvittaako - vaan
kyllä se sitten kun pääsi makkuun"

www.palvelumuotoilupalo.fi

© Palvelumuotoilu Palo Oy

Taiteilijoiden kokemuksia Työpolut-pilotista:
"Parasta on kun alkaa tulla hymyjä, vitsinpoikastakin"
”Löysin keskustelujen
ja valokuvien avulla
herkkää ja tuntevaa
persoonaa, tästä
sanoin hänelle myös
ääneen. Hänen
kuvansa kertovat
kiinnostuksesta
luontoon ja hänelle
tärkeisiin asioihin,
jospa tuleva ammatti
tai koulutussuunta
löytyisi luonnosta”
www.palvelumuotoilupalo.fi

"Kiva että ohjaaja käy välillä,
mutta antaa
työskentelyrauhan. Ohjaaja on
mahtava yhteistyötaho, jolta saa
paljon apua. Jos sote-puoli ei ole
mukana avoimesti
taideprojektissa ja taiteen
tekemisessä nuorten tai
kohderyhmän kanssa niin
työskentely jää hyvinkin
yksipuoliseksi ja suppeammaksi”

”Tehtävien suunnittelussa ei
voi jääräpäisesti ajaa vain
omaa linjaa vaan nuorten
kanssa pitää olla joustava,
kuunteleva ja myös antaa
useampia vaihtoehtoja joita
voidaan hyödyntää ja jotka
tähtäävät samantyyppiseen
päämäärään”
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Ohjaajien kokemuksia Työpolut-pilotista:

"Tällä hankkeella on parhaat kynnet tehdä töitä
yksilöllisesti"

"Itsetunnon kasvatus on se juttu, se ilo siitä
että minä oon tän tehnyt!"

"Tää toiminta osoittaa, että on muitakin
keinoja viettää aikaa, tuottaa itselle hyvä
mieli, saada uusia palikoita elämään"
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Toiminnan tärkeimmät tavoitteet
Työpajassa kiteytettiin toiminnan tärkeimpiä tavoitteita. Tärkeimmät
tavoitteet olivat:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yhteistyö hyvinvoinnin lisäämiseksi vahvistuu ja kehittyy – jatkumo ja prosessi, taide + sote -yhteistyö
Kokemus osallisuudesta vaikka omat voimat eivät riittäisikään kaikkeen toimintaan
Julkinen päämäärä
• Osallistujien motivaatio
• Pajatoiminnan arvon näkyvyys
Hyöty: seuranta, kokemuspalaute, muutos? Onko vapaaehtoinen.
Jatkuvuus: toiminta itsessään, ei tavoite. Fokus matkassa, joka jaetaan. Osallistumisen kynnys matala.
Oma ääni: Kuulluksi tulemisen tunne, oman identiteetin löytymistä.
Tila tehdä projekti: Luottamus työnantajalta, taustalla tiimi, mahdollisuus epäonnistumiseen->
tavoitteen suhteellisuus
Valmistelu työelämään
Sosiaalisten taitojen kehittäminen
Hyvinvoinnin ja koetun onnellisuuden kasvaminen
Taiteen integroiminen sote-kentälle
Työkalujen tarjoaminen sote-kentälle
Taiteen tuottaman hyvinvoinnin vaikutusten todentaminen
Taiteilijoiden työllistyminen
Onnistumisen kokemukset
Hyvinvointi
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Toimintamallien ideointi
Toimintamallien ideointitehtävä oli kaksiosainen. Ensin
hahmoteltiin vapaammin toimintamallin ajatuksia
kuvakäsikirjoituksen, palvelupolun tai kartan muodossa.
Ryhmä sai valita toiminnan kuvaamistapansa itse. Tämän
jälkeen kiteytettiin tuotokset tiiviiksi kuvaukseksi toiminnan
askelista, mukaan kuuluvista tahoista ja vastuuhenkilöistä.
Tehtävien tavoitteena oli ideoida ja auttaa hankkeen
tulevaisuuden toiminnassa hyödyntäen taiteilijoiden, sotealan henkilöiden ja osallistujien kokemuksia pilotista.
Seuraavissa dioissa on valokuvan lisäksi tiivistetty
toimintamallikaavio ryhmien tuotoksista. Osa ryhmistä ei
ehtinyt kuvata toimintamallia selkeäksi kaavioksi, joten
viimeinen kaavioista on muodostettu Palvelumuotoilu Palon
toimesta poimimalla numeroidut kohdat kartasta.
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Toimintamallit
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Toimintamalli 1, Sama juoni
Tässä toimintamallissa korostui aika ja
onnistumisen kokemukset.
Aika-teemaan liittyi kaikkien omat
aikataulut, tutustumiset ja erilaiset
tarpeet.
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Lähtötilanteessa asiakkaalla
ja sote-henkilöllä on jo
luottamussuhde

Toimintamalli 1,
Sama juoni

Taiteilijan & työyhteisön
(sote) tutustuminen

Taiteilijan & asiakkaan
tutustuminen (pienet
ryhmät): retket, kahvit,
tutustumisleikit jne.

Projektipäällikkö

Taiteilija, sote

Taiteilija

TAVOITE
ELÄÄ, MATKA
TÄRKEÄMPI

Aikataulutus (tilojen käyttö,
päiväohjelmat, jokaisen
omat aikataulut)

Tutustuminen
taidetoimintaan
(välineet ym. tilatarpeet)

Nuoren oma ääni: ”Mikä on
mun tyyli?” Toiminta

Taiteilija,
sote

Taiteilija

Nuori

Henkilöt, jotka osallistuvat vaiheeseen
Oranssilla = vastuuhenkilöt
Toiminta

Ryhmän toimintamallikuvaus

www.palvelumuotoilupalo.fi

Onnistumisen kokemukset
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Toimintamalli 2
Tämän toimintamallin lopputuloksena
nähtiin itsetunnon parantumista, omiin
kykyihin uskomista, uuden kokeilemisen
uskaltamisen lisääntymistä sekä
parantuvaa elämänhallintaa.
Lisäksi toivottiin toiminnan suunnittelua
yhteistyössä asiakkaan kanssa.

www.palvelumuotoilupalo.fi
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Toimintamalli 2

Tavoite: Rahoituksen järjestyminen

Järjestävä taho tekee tarkat, konkreettiset
asiakasryhmänsä tarpeet tiedostavan
toimintasuunnitelman tavoitteineen

Järjestävä taho

Järjestävä taho, muita esim. mahd.
asiakasryhmän jäseniä, sos.puoli)

Projektiin sopivan
työntekijän palkkaaminen

Järjestävä taho & työntekijät kutsuvat koolle
sidosryhmän -> yhdessä suunnitellaan
asiakkaiden ”etsintä”, motivointi,
sitouttaminen
Kohderyhmän, asiakkaiden
tavoittaminen, motivointi, sitouttaminen

Sidosryhmät, taiteilija

Toimintasuunnitelman mukaisen
toiminnan aloittaminen

Taiteilija

Tavoitteiden jatkuva seuranta ja arviointi
yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Taiteilija
Henkilöt, jotka osallistuvat vaiheeseen
Oranssilla = vastuuhenkilöt

Ryhmän toimintamallikuvaus

www.palvelumuotoilupalo.fi

Jatkuva kehittäminen jotta toiminta olisi
jatkuvasti kehittyvää ja osa palveluverkostoa.

Toiminta
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Toimintamalli 3, Mielekäs matka
Toimintamallista nousi tärkeäksi
tekemisen mielekkyys, järkevä tavoite ja
fokus matkassa, joka jaetaan.
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Toimintamalli 3, Mielekäs matka
Hanke

Tilaus toiminnalle

Luodaan tiimi ja yhteiset
pelisäännöt

Ammattitaito,
koulutus

Yhteinen ymmärrys tavoitteista

Taiteilija,
osallistuja

Koollekutsuja

Tiimi

Resurssit

Taidetoimintaa, joka on
itsessään arvokasta

Toiminta

Henkilöt, jotka osallistuvat
vaiheeseen
Ryhmän toimintamallikuvaus
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Toimintamalli 4
Tämän toimintamallin eräs ajatus oli
taiteilijoille varattu suunnittelutauko
tutustumisen ja yhdessä oleilun jälkeen.
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Toimintamalli 4
Kartoitus & tavoitteet

toimijoiden, sote-henkilöt,
tuotanto & taiteilijat
yhteistyönä

Yhdessä oleilu arjessa

nuoret, taiteilijat, sote-henkilöt,
ohjaajat

Ideointi & suunnittelutauko

Testaus

Yksilöllinen räätälöiminen

Hyvin suunniteltu sisältö

taiteilijat

Nuoret valitsevat,
kokeilevat, taiteilija

Sotelaiset,
taiteilijat

Taiteilija
Resurssit

Toteutus

Arviointi
-mittarit

www.palvelumuotoilupalo.fi

Nuoret, sote, taiteilijat

Toiminta

Henkilöt, jotka osallistuvat
vaiheeseen
Oranssilla =
vastuuhenkilöt
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Toimintamalli 5, Uusi ja upea Veturipuisto
Tässä kuvauksessa ryhmä oli
ideoinut toimintamallia
Veturipuistoa varten.
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Puiston suunnittelu ja
toteutusryhmä
- yhteisidea, budjetti jne.

Toimintamalli 5,
Uusi ja upea Veturipuisto
Palvelumuotoilu Palon tulkinta ryhmän toimintamallikartasta.

Taidekohteet

Toiminta

”Oikeat päämäärät”
Taiteilijarekry
Osallisuus

Onnistumiset

Oivallukset
Perehtyminen

Nuoret suunnittelee
taiteilijan kanssa

Hyvinvointi

Yhteistyö vahvistuu -> toimintamalli jää
eloon
Toimintaa
puistoon

Taidetta
rakenteisiin

Toteutus
hankeyhteistyönä

Näyttely
veturitalliin

Taiteilija perehdyttää
seuraavan
Uusi ja upea
veturipuisto!

www.palvelumuotoilupalo.fi

Tieto siirtyy ja kertyy +
toiminta kehittyy

Uniikit kasvatuslaatikot
Viljely

Uniikit kasvatuslaatikot
sadonkorjuu
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Sosiaalisen taiteen
residenssi
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Työpaja 2 - Sosiaalisen taiteen residenssi
Lähde-hankkeen toisen pilotin
KulttuuriKauppilassa 22.11.2017.

työpaja

järjestettiin

Iin

Työpajan tavoitteena oli ideoida erilaisia sosiaalisen taiteen
residenssin toimintamuotoja sekä kehittää valittuja ideoita
pidemmälle. Työpajaan osallistui taiteilijoita, sote-alan työntekijöitä, hanketyöntekijöitä ja pilottiin osallistuvia henkilöitä.
Työpajassa käytiin läpi pilotin kokemuksia taiteilijoiden ja
pilottiin osallistuvien henkilöiden näkökulmasta sekä esiteltiin
erilaisia sosiaalisen taiteen residenssimuotoja maailmalta.
Esittely toimi virittäytymisosiona, jonka jälkeen tarkasteltiin
ryhmissä eri toimintamuotojen hyötyjä, kohderyhmiä ja
residenssi-muotojen soveltuvuutta erilaisille kohderyhmille.
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Eri toimintamuotojen hyödyt ja
ideat mahdollisista
kohderyhmistä
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Eri toimintamuotojen hyödyt sekä ideat mahdollisista kohderyhmistä
Toimintamuoto
Kotipalveluresidenssi

Virtuaaliresidenssi

Toiminnan hyödyt
• Elämänlaatu paranee, esim.
laulu muistuu mieleen, vaikka
puhe ei oikein suju
• Vaihtelua arkeen, kohokohta, sisältöä.

Toiminnan kohderyhmä
• Tukitoimia tarvitsevat
kodissa ja
palveluasumisessa

Kohderyhmän sopivuus
• Ikäihmiset
• Mielenterveyskuntoutujat,
• Kehitysvammaiset

• Virkistyminen
Kummitaiteilija

Kotiresidenssi

Kuntataiteilija

• Uudet kohtaamiset
•
•
•
•
•
•

Erilaisuus arkeen
Rytmi hyvä sana
Ei tarvitse lähteä (avustajat, kyydit)
Taiteilijamateriaalia sote-puolelle
Yllätyksellisyys, voi osallistua heti
Toimintaa pienelle kylälle – ei
kilpailua

• Tutustuminen eri toimijoihin,
yhteisen mallin löytäminen

• Ikä-ihmiset
• Lapset

• Toimintakeskus -> yöpyminen

”Kunnantaiteilijan
vastaanotto” -teemapäivä
• Parannusta tappavaan tylsyyteen

www.palvelumuotoilupalo.fi
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Eri toimintamuotojen hyödyt sekä ideat mahdollisista kohderyhmistä
Toimintamuoto

Toiminnan hyödyt

Residenssijakso
vanhainkodissa,
sairaaloissa,
hoivayksiköissä
ylipäänsä

• Kaikki voivat osallistua, esim.
kuunnella
• Osallistumista ei rajoita mikään

Vastaanottokeskuksessa
asuminen, kulttuureita
ja ikäryhmiä yhdistävää
sosiaalistavaa toimintaa

• Kulttuuriin ym. tutustuminen,
vertaistuen saaminen,
kotoutuminen

Toiminnan kohderyhmä
• Ikäihmiset

• Mielenterveys- ja
päihdekuntoutujat

• Maahanmuuttajat

• Päiväkodit ja koulut
Vierailujakso ”leikin
varjolla” -> toiminnallista
taiteilua

Kotipalveluresidenssi:
asukkaan aikataulun ja
toiveen mukaan.
”Tilattavissa” paikalle –
pitkään samalla alueella

www.palvelumuotoilupalo.fi

• Erityistarpeiset, kehitysvammaiset

• Tarjoaa toimintaa niille, jotka ei
pääse itse lähtemään

Kohderyhmän sopivuus /
minkälainen toiminta
• Musiikillista
• Tarinoiden kerrontaa
• Kuuntelukasvatus

• Musiikki
• Draama
• Taideterapia

• Musiikki

• Musiikki,
• taideterapia

Ryhmäkoti, itsekseen asuvat,
liikuntarajoitteiset, päivätoiminnan
ulkopuolella olevat

Tekemisen sisältö riippuu siitä, kuka
residenssissä on ja mikä on kohderyhmä
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Residenssitoiminnan ideointi
Työpajassa ideoitiin uusia toimintamuotoja, joita
voitaisiin kokeilla hankkeen aikana.
Ideat syntyivät menetelmällä, jossa listattiin eri
rasioihin toimintamuotoja, kohderyhmiä ja
tavoitteita/toiveita. Rasioista nostettiin vuorotellen
toimintamuoto, kohderyhmä ja tavoite/toive.
Tämän jälkeen mietittiin, minkälainen taiteellinen
toiminta yhdistäisi niitä. Ideat kuvattiin nopeasti
tekstillä ja/tai kuvilla.
Erilaisia ideoita tuli runsaasti ja niistä valittiin osa
jatkokehittelyä varten. Osaa ideoista luvattiin
testata jossain muodossa hankkeen aikana
todennäköisesti jo kevään 2018 aikana.
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Ideat koosteena

Ideoista äänestettiin liimaamalla sydän sen idean kohdalle, mikä oli omasta mielestä mieleisin. Oman ryhmän ideoita ei saanut äänestää. Kullakin
osallistujalla oli kolme sydäntarraa käytössään.
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Jatkoon valitut ideat
•
•
•
•
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Kunnantaiteilijan vastaanotto
Kiertävä kylätaiteilija
Taidetaksi
Oulunkaaren taideoppaat
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1. Kunnantaiteilijan vastaanotto

Henkilökohtainen
taidesuunnitelma?
Vastaanottotila?

1. Kunnantaiteilijan vastaanotto
Toimintamuoto: Kunnantaiteilijan vastaanotto
Kohderyhmä: mielenterveyskuntoutujat
Tavoite / toive: syrjäytymisen ehkäisy

Kunnantaiteilijan
vastaanotolla
jokaiselle
henkilökohtainen taidesuunnitelma, jossa
esimerkiksi erilaisiin projekteihin.

tehtäisiin
ohjattaisiin

Ohjaaja auttaisi asiakkaan taiteilijan vastaanotolle ja ideassa
kunnan-taiteilija tekisi yhteistyötä esimerkiksi psykologin tai
taideterapeutin kanssa. Kunnantaiteilija toimisi näin ollen
yhdyshenkilönä.
Henkilökohtainen suunnitelma, esimerkiksi ”Matin taidepolku”,
sisältäisi tiedot siitä, millainen taiteellinen toiminta asiakasta
kiinnostaa. Myös omat toiveet sekä tavoitteet siitä, mitä
terapialla haluttaisiin saavuttaa, tuotaisiin suunnitelmassa
esille. Vastaanotolla olisi esillä paljon taidetta.
Taidetta tehtäisiin moninaisilla menetelmillä sen mukaan, mitä
asiakas haluaisi tai mitä hän harrastaisi. Toimintana voisi olla
esimerkiksi naurujoogaa tai satujumppaa.
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2. Kiertävä kylätaiteilija
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2. Kiertävä kylätaiteilija
Toimintamuoto: Kiertävä kylätaiteilija
Tavoite / toive: yksinäisyyden ehkäisy
Kohderyhmä: ihmiset

Ideassa kylätaiteilija oli liitetty kiertävän
kirjaston yhteyteen. Näin saataisiin vietyä
taide myös syrjäkylille. Bussi toimisi tuuli- ja
aurinkovoimalla. Mietittäväksi jäi, mitä bussi
sisältäisi ja missä kaikkialla bussi kulkisi.
Ideassa voitaisiin hyödyntää kyläkouluja ja
tiloja. Ideassa nähtiin tarpeen ja palvelun
kohtaaminen. Idean ajateltiin toimivan hyvin,
kunhan lähdettäisiin pienestä liikkeelle.

Eri-ikäisiä ihmisiä on kerääntynyt bussille.
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3. Taidetaksi
Yhteinen
taideteos
Ryhmäkoti

Senioritalo

Tuettu asuja
Taiteilija ja
taidetaksi

Betoniyksiö

Päiväkoti

3. Taidetaksi
Tavoite / toive: erilaisten ihmisten yhdistäminen
Kohderyhmä: liikuntarajoitteiset

Ideassa taiteilija tilattaisiin erilaisiin koteihin, joissa
hänen avustuksella tehtäisiin taidetta. Toisaalta
henkilö voitaisiin viedä taiteilijan luokse inva/tilataksilla (taidetaksilla).
Taiteilijan kanssa voisi tehdä esimerkiksi askartelua,
muovailua ja kuvanveistoa. Lopuksi taide tuotaisiin
yhteiseen näyttelyyn ”taidemuseoon”. Tämä
yhteinen taideteos yhdistäisi kotona tehtyä taidetta.
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4. Nettitutor

4. Nettitutor
Oulunkaaren taideoppaat -idea koostui kolmesta osasta:
1. Paikallisesta toiminnasta
2. Verkkopalvelusta
3. Yhteisestä maalista
Ideassa kullakin paikkakunnalla olisi oma taiteilija ja kunkin taiteilijan
osaaminen olisi kaikkien oulunkaarelaisten käytössä
Yksi taiteilija toimisi kerrallaan yhden kuukauden residenssissä ja muut
taiteilijat olisivat läsnä virtuaalisesti. Taiteilija auttaisi taiteen harrastajia.
Virtuaaliseen palveluun ideoitiin OKTO-chat, jossa voisi saada apua
vaikka käsikirjoituksen kommentoimisessa suoraan taiteilijalta
”nettivastaanotolla”. Lisäksi virtuaaliseen palveluun ideoitiin
verkkogalleria, jossa olisi kuvia.
Eri paikkakunnilla olisi eri kohderyhmät ja eri taidemuoto. Esimerkiksi
Utajärvellä olisi kuntoutujat sekä taiteilijana kirjailija ja Pudasjärvellä
työttömät sekä toimintamuotona teatteri.
Nettiyhteydenottojen kautta tehtäisiin yhteinen teos tai festivaali.
Esimerkiksi kitaran soiton opetellut henkilö saisi paikan esitellä taitojaan.
Ideassa yhteinen tavoite nähtiin tärkeäksi, joka konkretisoisi asiat.
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Julkiset tilat hyvinvoinnin
ympäristönä - taidepuisto
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Puiston ideointi
Lähde-hankkeen kolmannen pilotin työpaja järjestettiin Iin
KulttuuriKauppilalla 28.11.2017.
Taidepuisto -pilotissa oltiin suunniteltu pilottia vetäneiden
taiteilijoiden johdolla konkreettista puistoa yhdessä pilottiin
osallistuvien kohderyhmien kanssa. Puistosuunnitelman
lähtökohtana oli ollut: ”Voisiko mielentila olla myös fyysinen
tila?”
Tätä ajatusta tuotiin esille taidepuistotyöpajan ensim-mäisessä
tehtävässä, jossa eri pöytäryhmät edustivat taiteilijoiden pilotin
aikana suunnittelemia tiloja. Nämä tilat olivat: satumainen tila,
aistien tila, energian tila, yhdessäolon tila sekä hiljaisuuden tila.
Tiloja suunniteltiin eteenpäin ryhmissä. Materiaaleina ideoiden
esittelemisessä käytettiin legoja, kartonkia, kyniä ja muita
askartelutarvikkeita.
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Puiston eri tilat ideoituna
Satumainen tila
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Aistien tila
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Puiston eri tilat ideoituna
Energian tila
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Yhdessäolon tila
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Puiston eri tilat ideoituna
Hiljaisuuden tila
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Vuosikello
Vuosikello -tehtävässä mietittiin, mitä mukavaa eri
vuodenajoissa on. Tämän jälkeen keskityttiin pohtimaan
mukavaan asiaan liittyvää konkreettista toimintaa sekä
osallistuvia tahoja ja vastuuhenkilöitä. Tehtävän tavoitteena
oli tuottaa uusia ideoita puistoa varten. Näin saataisiin
konkreettisia ideoita vuodenajan mukaisista tapahtumista ja
sitä kautta puistoon tarvittavista fyysisistä elementeistä.
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Vuosikello
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Vuodenaika

Vastauksia

KESÄ

Mukavaa: Aurinko, lämpö, vihreys, kiireettömyys, loma-aika

• Puutarhakassin vaihtotapahtuma -> istutuslaatikot hox: esteetön korkeus, vapaa-alue, yrttiseinä,
myös syötäviä -> myötätuuli + työhönvalmennuskeskus
• Ötökkähotellit
• Juhannussalko
• Piknik
• Kompostin hoito + hyödyntäminen
• Kesäkeittiöpäivä -> huippukokki
• Kuntalaiset kohtaa
• Tunnista laji luonnossa -> logit (asiantuntijat paikalle)
• Kesänavajaiset -> kunnanvaltuutetut haastetaan kohtaamaan kuntalaiset, kahvia ja pullaa ja
puheita
• Juhannus
• Kesäkisat
• Kesäteatteri, Heta
• Luonnonkukkien päivä
• Larppaus
• Siivouspäivä
• Luonto –taidetta -> eri tyylit ja keinot esim. valokuvaus tai sarjakuva
• Melontatapahtuma
• Tavaroiden vaihtopäivä
• Koulut alkaa
• Vesisota -> ämpärit käyttöön -> sotamaalaukset -> sauna
Ii vastaan…? Lapset vastaan aikuiset
• Konserttisarja

www.palvelumuotoilupalo.fi
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Vuodenaika

Vastauksia

KEVÄT

Mukavaa: Uuden alku, sulamisvedet, jäiden lähtö, kylvöt, pääsiäinen, valo tulee, lämpö tulee
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vappu
Lumityöt
Pääsiäistapahtuma
Linnunpönttöjen teko + huolto
Luonto herää –tapahtuma
Vappu -> grilli kuumana
Pääsiäinen -> pääsiäistaikoja
Pyörät kuntoon -> kaikille
Tanssit -> lavalla
Yrttikurssi -> Pohjoisiin kyläyhdistys
Linturetket -> tornille -> Pohjoisiin kyläyhdistys
Istutukset
Kevätjuhlat
Kunnostustalkoot
Kevätrieha
Iissä on ämpärikaupalla ideaa!
Istutuspäivä
Pääsiäisviikko
Makkaranpaisto
Oppimisympäristö lapsille
Kiertotalouspäivä
Hevoset, lannoitteet
”Iissä on ämpärikaupalla ideaa”
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Vuodenaika

Vastauksia

SYKSY

Mukavaa: Pimeys, hygge, ruska, sadonkorjuu, ruska, keräily
• Haravointitalkoot
• Sadonkorjuu -> jokin koululuokka, yhdistetty esim. biologian tuntiin -> Myötätuuli ja Myötätuulen
päivätoiminta
• Valojuhla -> Kynttilän tekoa -> partiolaiset
• Vielä kerran kesä -> luodaan kesän tunnelmaa, paperikukat
• Jätkän kynttilä + valo / tulishow -> tulitaiteilijat
• Kukkasipulit
• Sadonkorjuu: marjat / kasvikset -> Martat
• Iik -festarit
• Marjoja -> ämpäri
• Keräily -> ämpäri
• Loskafestarit, part 1
• ”Ruskaseinä”
• Työpaja kerätystä materiaaleista -> ämpärit
• Lehdissä mellastaminen
• Marjat ja sadonkorjuu marjamyynti
• Kynttiläviikko
• Otsalamppusuunnistus
• Rantapuiden valaistus
• Kukkasipulit
• Kompostointi
Vastuussa: työtoiminta + päivätoiminta, suunnistusseura, valotaiteilija

www.palvelumuotoilupalo.fi
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Vuodenaika

Vastauksia

TALVI

Mukavaa: Lisääntyvä valo, päivien / sään vaihtelu, heijastukset, hiihto, lumileikit, joulunaika,
avantouinti, pimeys, lumi, valot, oikeutettu melankolia
Joulukuusi -> kuusen koristelu, jokainen tuo oman
Piirileikki – vanhat pihaleikit
Lumi / jäälyhdyt -> Iin kuntalaisten yhteinen -> avoin haaste esim. Iin sanomiin
Puiden halausilta
Kynttilätapahtuma
Mäenlasku
Lumityöt
Talviolympialaiset -> Iin urheilijat
Laskiaiset
Sukset kuntoon
Joulujutut -> joulukuusi, yhteinen koristelu
Talviteatteri -> Heta
Ensilumen juhla -> ”Lumiasiat” -> kaikille -> järjestää päivätoiminta
”Joulun odotus” ” uusivuosi”
Lumilyhtyjen ja jäälyhtyjen teko -> ämpäreitä, vettä, kynttilöitä
-> periaatteessa kaikki kuntalaiset -> tiedotus jonkun vastuulla
• Kuntalais- / Suvantolaämpäri, kokoava elementti
-> jaetaan kaikille metalliämpäri, sisällä infot vuoden tapahtumista
• Joulunavaus: lumilinna, lumi- / jäälyhdyt, joulukuusi ja koristelu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vastuussa: Alueen asukkaat osallistuu, Vanhusten vuodeosasto osallistuu, kunta, koululaiset
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Vuodenaika

Vastauksia

YLEISTÄ

•
•
•

Vanhukset terveyskeskukselta seuraamassa tapahtumia
Aina makkaranpaistoa tapahtuman yhteydessä
Järjestäjiä mm. : Iin urheilijat, Pohjois-Iin kyläyhdistys, Lions-club, SPR Iin osasto, PohjoisPohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, Suomen luonnonsuojeluliiton Iin yhdistys, Iin partiolaiset,
Hiihtoseurat, Iipaja, Yrityksiä

•
•
•
•

Iiläiset osallistuu ja järjestää
Yritykset sponsoroi
KulttuuriKauppila hoitaa
Lions-rouvat – Sunnuntai soi juhlat

•
•
•
•

Kioskin pito
Halkojen hakkuu
Istutuslaatikot, linnunpöntöt ja –laudat
Saunat, muta- ja yrttikylpyjä

KAIKKINA VUODENAIKOINA
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Yhteenveto

www.palvelumuotoilupalo.fi

© Palvelumuotoilu Palo Oy

1. Yleistä

Puistotarina-tehtävässä kuvattiin muutama idea tarkemmalla
tasolla. Kuvassa esitelty Ämpäri-idea.

Yleisesti jokaisen pilotin kohdalla nousi esiin taiteilijoiden toiveet ajan resursoimisesta oikein.
Taiteilijat toivoivat, että heillä olisi riittävästi aikaa tutustua ryhmäänsä rennon yhdessäolon
avulla. Näin prosessi voitaisiin aloittaa rauhassa. Yleisesti ottaen taideprosessi koettiin tärkeäksi.
Nuorten työpolut työpajassa saatiin hyviä ajatuksia siitä, millaisia ovat eri kohderyhmien tarpeet
ja toiveet taidetoiminnalle. Lisäksi työpajassa tuotetut toimintamallikuvaukset toivat näkemystä
siihen, miten taidetoiminta tulisi organisoida, jotta se tuottaa parhaan tuloksen.
Residenssityöpajassa tuli esille monia hyviä ideoita, miten taidetoimintaa voisi jatkossa
toteuttaa. Ideoissa korostui mm. taitetoiminnan liikkuminen sinne missä kuntalaiset ovat.
Puistotyöpajan anti oli pidemmälle ideoidut puistotilat. Vuosikello-tehtävän avulla saatiin paljon
ideoita tapahtumista ja toiminnasta, mihin voisi osallistaa eri tahoja. Näistä voisi valita
toteutuskelpoisia ideoita ja jalostaa niitä pidemmälle.
Työpajoissa mietittiin toiminnan mitattavuutta. Esiin nousi kysymys siitä, miten toimintaa
voidaan konkreettisesti mitata. Tähän ei löydetty selkeää ratkaisua. Mikäli taidetoiminnan hyötyjä
on vaikea tuoda esiin numeerisilla mittareilla, voitaisiin käyttää tuloksia esiteltäessä esimerkiksi
videokoosteita kohderyhmän haastatteluista, jolloin kokemukset tulisivat aidosti esiin.

”Taiteilija onkin materiaali jota maailma käyttää”
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2. Toimintamalli
Nuorten työpajassa kiteytettiin toiminta toimintamallikuvauksiksi. Toimintamallien kuvauksista nousi esille seuraava yleinen toimintamalliehdotus, jota voisi hyödyntää erilaisissa taidetoiminnassa.
1. Yleinen toimintasuunnitelma sisältäen toiminnan mittarit ja tavoitteet
Alussa taidetoiminnan järjestävä taho voisi esitellä työskentelyn tueksi yleisen toimintasuunnitelman, jossa olisi määritelty toiminnan yleiset
tavoitteet ja selkeytetty sen avulla haettavia hyötyjä. Toimintasuunnitelmassa olisi huomioitu kohderyhmän erityistarpeet. Lisäksi
toimintasuunnitelmassa voitaisiin määritellä miten taidetoiminnan onnistumista halutaan mitata.
2. Toiminnan yhteissuunnittelu
Toiminta voitaisiin aloittaa yhteissuunnittelulla, jossa mukana olisivat järjestävä taho, sote-alan työntekijät, taiteilija ja mahdollisesti myös
kohderyhmän edustajat. Suunnittelun aikana voisi miettiä yhdessä, miten kohderyhmät tavoitettaisiin, motivoitaisiin ja sitoutettaisiin mukaan
toimintaan. Tämä voisi olla toiminnan yhteissuunnittelun yksi tärkeä tavoite.
3. Tutustumisvaihe
Taidetoiminnan alkaessa taiteilija, sote-henkilöt ja osallistujille olisi resursoitu riittävästi aikaa tutustumiseen.
Toimintamallikartoista nousi esille, että ryhmäytymistä ja epävirallista tutustumista toivottiin. Esimerkiksi siten, että ensin taiteilija vierailisi
tapaamassa nuoria, tehtäisiin retki, leiri tai käytäisiin yhdessä kahvilla. Rennon yhdessäolon avulla taiteilija pääsisi käsiksi kohderyhmän kykyihin
ja saisi ymmärrystä ryhmän erityistarpeista. Rauhallinen tutustuminen auttaisi luottamuksellisen suhteen rakentumisessa. Tutustumisen aikana
taiteilijalla olisi myös mahdollisuus testata erilaisia taidemenetelmiä, joka auttaisi jatkossa työskentelytapojen valinnassa.
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3. Suunnittelutauko
Toiminta sisältäisi suunnittelutauon ennen varsinaisen taidetoiminnan alkua. Tauon aikana taiteilijalla olisi aikaa suunnitella toimintansa sisältö
tarkemmin.
Eräs ryhmä toi toimintamallissa esiin suunnittelutauon. Erilaisia tekniikoita tai menetelmiä voitaisiin testata, jolloin jokaiselle osallistujalle löytyisi
sopiva tekniikka. Näin otettaisiin huomioon nuorten erilaiset yksilölliset tarpeet ja annettaisiin mahdollisuus nuorille löytää ja kuulla oma
äänensä. Myös pieniä ryhmiä toivottiin sekä toiminnan suunnittelua yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
4. Taidetoiminta
Koko taidetoiminnalla tulisi olla tarpeeksi pitkä aikajänne.
Yleisesti ryhmät toivoivat aikaa rauhalliselle prosessille. Nuorten työpajoista nousi esille, että matka nähtiin tärkeämpänä kuin päämäärä sekä
tavoitteiden määrittämistä pidettiin tärkeänä. Nuorten työpajan tuotoksissa luottamuksen rakentaminen, yhteistyö, tekemisen mielekkyys ja
onnistumisen kokemukset koettiin tärkeiksi teemoiksi.
5. Toiminnan arviointi, toistettavuus ja jatkuminen
Toiminta tulisi / voitaisiin suunnitella helposti toistettavaksi.
Pajassa nousi esiin toive toiminnan jatkuvuudesta, toistettavuudesta ja taiteen juurruttamisesta toimintaan. Toivottiin, että menetelmät jäisivät
pysyviksi käytäntömalleiksi toimintaan. Syntyi idea siitä, että taiteilija perehdyttäisi seuraavan taiteilijan työhön. Taiteilija nähtiin tulevaisuudessa
osana palveluverkostoa. Myös henkilökunta saisi vinkkejä omaan työhönsä ja tukea taideyhteistyöhön. Toiminnan arviointi ja kokemusten
kerääminen koettiin tärkeäksi.
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3. Tiedonkeruu
Yksi palvelumuotoiluosuuden tavoitteista oli kerätä asiakasymmärrystä – siitä miten kohderyhmät ja sote-henkilökunta kokevat taidetoiminnan.
Asiakasymmärryksen tarkoitus oli kehittää taidetoiminnan toimintamallia. Lähde-laatikko kehitettiin tukemaan asiakasymmärryksen keräämistä, jonka
suunniteltiin tapahtuvan sekä hankkeen työntekijöiden että taiteilijoiden toimesta.
Taidetoiminnan ollessa itsessään jo toiminnallista, osallistavaa ja luovaa, olisi kokemusten tiedonkeruussa hyvä käyttää yksinkertaisempia menetelmiä.
Tiedonkeruu voisi tapahtua joko vapaamuotoisella luotaimella, havainnoinnilla tai loppuhaastattelun avulla. Tiedonkeruutapaa valittaessa tulisi
huomioida kohderyhmien kyvyt ja resurssien riittävyys. Jos tiedonkeruun tavoite on kerätä asiakasymmärrystä esimerkiksi yleisellä tasolla kohderyhmän
arjesta, olisi sen hyvä tapahtua eri aikaan kuin pilotin taidetoiminta. Tähän havainnointi ja haastattelu olisivat varmasti parhaat keinot. Haastatteluissa
voitaisiin hyödyntää valikoiden esimerkiksi Lähde-laatikossa olevia tehtäviä.
Taitelijoiden ja hanketyöntekijöiden kanssa pidetyssä loppupalaverissa kävi ilmi, että kokemuksia voitaisiin kerätä pilotin lopuksi rauhallisessa
kokemustarinamuotoisessa keskustelussa. Liian aikaisessa vaiheessa tapahtuva kokemusten keräys voisi tuntua tungettelevalta. Taiteilijoilla heräsi ajatus
siitä, että tiedonkeruun tulisi tapahtua luontevasti, ettei se tuntuisi tyrkyttämiseltä. Lähde-laatikko ei ollut toiminut nuorilla siinä muodossa, missä se
toimitettiin. Nuoret olivat kokeneet sen liikaa tehtäviä sisältäväksi ja se sysättiin syrjään. Residenssityöpajassa Lähde-laatikko unohtui oman pilottiprosessin
alle. Puistopilotissa Lähde-laatikko tuntui ylimääräiseltä ja vieraalta taiteilijoille itselleen. Loppupalaverissa keskusteltiin kuitenkin sen
hyödyntämismahdollisuudesta Lähde-hankkeessa. Lähde-laatikkoa ajateltiin muokattavan enemmän kohderyhmäkohtaiseksi.
Lähde-laatikkoa voisi ideoida yhdessä toimivammaksi. Pilotin jälkeen Lähde-laatikon ideointi olisi hedelmällistä, kun omakohtaisia kokemuksia
toiminnasta, kohderyhmistä ja pilotin kulusta voitaisiin hyödyntää. Lähde!-hankkeen aikana, lopullisten toimintamallien suunnittelussa olisi hyödyllistä
osallistaa hankkeen työntekijät, taiteilijat, sote-henkilöt ja pilottiin osallistuvat, jotta viimeistellyistä toimintamalleista saataisiin yhteinen näkemys.
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Kiitos!
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Liitteet
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Aloitustyöpaja /
empatiakartta ja
Päivä Ruskapirtissä
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Aloitustyöpaja /
empatiakartta ja
päivä Startissa
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Aloitustyöpaja / empatiakartta ja
päivä Työvalmennuksessa
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Aloitustyöpaja / päivä
Ampparilla
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Aloitustyöpaja /
empatiakartta ja
päivä Myötätuulessa
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Työpolut /
Toive- tai vaatimuspyörä
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Työpolut / nelikenttätehtävä
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Sosiaalisen taiteen residenssi / ideat
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Taidepuisto / vuosikellotehtävä
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Taidepuisto / pieni puistotarina
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