
Millaista on
yrittäminen uuden 
työn muutoksessa?

Mistä talkooporukat 
tapahtumiin?

Tule hakemaan eväitä 
yhdessä tekemiseen ja 

työkaluja monipuoliseen 
vuorovaikutukseen.

Tehdäänkö yksin vai yhdessä, vai tehdäänkö ollenkaan? Miten aktivoitua vuorovaikutuk-
seen ja toimimaan yhdessä? Miten saada joukot ja yleisö liikkeelle ja sitoutumaan? 
Uusi, vuorovaikutteinen työ ja toiminta vaativat ymmärrystä osallisuudesta, viestinnästä ja herkkää kor-
vaa muutoksille sekä hiljaisille signaaleille.  Organisaatioiden ja yritysten toiminnan rajojen muuttuessa, 
vastuu uuden tuottamisesta, tekemisestä ja kehittämisestä siirtyy yhä enemmän yksilöille ja yhteisöille.
Kortteerin yhteisöllisyys ja verkostot -koulutuksessa mallinnetaan osallistuvaa, vuorovaikutteista sekä 
aktiivista toimijaa.  Menetelminä käytetään mm. soveltavaa palvelumuotoilua, tarinallistamista ja visuali-
sointityökaluja.

Juuri sinulle! Koulutus sopii erityisesti  yksinyrittäjille, luovan alan toimijoille, kaupunkikehittäjille sekä 
yhteisöaktiiveille.
 
Kouluttajana toimii yhteisö- ja soveltavaan taiteeseen erikoistunut
kuvataiteilija, projektitutkija Saija Mustaniemi SAMKista. Koulutus
pidetään Kankaanpään taidekoulun tiloissa.

Koulutuksen tuottaa Kortteeri-hanke yhteistyössä Kankaanpään kaupungin kanssa. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 18.1. mennessä: 
Saija Mustaniemi
saija.mustaniemi@samk.fi
050 534 2798

Tutustu koulutuksen tarkempaan
sisältöön sivulta 2.

YRITTÄJIEN, YHDISTYSTEN JA 

KAUPUNKIAKTIIVIEN 

YHTEISTYÖLLÄ POTKUA 

TAPAHTUMIIN JA TOIMINTAAN!

KORTTEERI-KOULUTUKSET 2019
YHTEISÖLLISYYS JA VERKOSTOT 

24.1. 17-19
31.1. 17-20
8.2. 17-20



KORTTEERI-KOULUTUKSET 2019
YHTEISÖLLISYYS JA VERKOSTOT 
Koulutuksessa paneudutaan kolmen koulutuskerran kautta mm. vuorovaikutteiseen toimintaan. Missä ollaan itse osallise-
na ja osallistetaanko muita, miksi ja miten? Yhteisöllisyys ja verkostot -koulutuksissa tarjotaan tietoa ja ymmärrystä työn 
muutoksesta sekä  työn tekemisen ja yrittämisen eri tavoista. Opittua syvennetään esimerkein ja kokemuksin tapahtu-
matuotannosta. Koulutuksessa hahmotellaan kevyt, oman alueen vuosi-ja tapahtumakalenteriin suunniteltu palvelu tai 
tapahtuma, joka olisi mahdollista toteuttaa.

I Toimijat, uudet verkostot ja yhteistoiminta
Kesto 2 h
Mitä uusi työ tarkoittaa yksinyrittäjän arjessa? Miten oma tekeminen muuttuu kun maailma muuttuu? 
Miten laajentaa verkostoa ja mihin suuntaan? Uusi työ on merkityksellistä tekijälleen, entistä joustavampaa, moni-
muotoisempaa ja kannustaa kokeiluihin. Uuden työn maailma liikuttaa yli toimialojen ja rajojen. Uudenlainen työ vaatii 
myös uudenlaisia toimijoita ja verkostoja. Koulutuksen alussa käydään läpi esimerkein ja luovan työn näkökulmasta, mitä 
projektiluonteisella ja pirstaleisella työllä tarkoitetaan ja miten sitä voi organisoida.

II Yhteisöt, välineitä vuorovaikutukseen
Kesto 3 h
Teemoina yhteisöllisyys, osallistaminen ja vuorovaikutus. Käydään läpi esimerkkejä osallistavista projekteista ja 
tarkastellaan osallistamisen tapoja  ja sitä, miten osallistaminen toimii tai miksi ei toimi.  Mallinnetaan yrityksen, toimijan 
ja paikan sekä asukkaiden/ asiakkaiden välistä vuorovaikutusta. Testataan esimerkkejä ja työkaluja mm. palvelumuotoilun 
puolelta. Luodaan ja hahmotellaan erilaisia kokemuksellisia tarinoita, joita osallistujat voivat soveltaa toiminnassaan.

III Tapahtumat - yhteisön yhteinen ponnistus
Kesto 3 h
Yhteisö- ja yrityslähtöisten tapahtumien case-esittelyä. Koulutuksen kolmannessa vaiheessa kytketään aikaisempi 
ymmärrys yhteisöllisyydestä, uudesta työstä sekä vuorovaikutteisesta toiminnasta osaksi konkretiaa. 
Keskitytään tapahtumallisuuteen, tarkastellaan tapahtumiin liittyviä tarinoita, taidetta, teemoja ja tekijöitä.  Selvitetään 
keitä ovat pienten ja keskisuurien kaupunkien tapahtumien mahdollistajat ja miten kaupunkia aktivoivaan toimintaan 
sitoutetaan ja motivoidaan. Testataan työkaluja ja malleja kytkeytyä olemassa oleviin oman paikkakunnan tapahtumiin.

Tarkempi ohjelma ja sijainti lähetetään osallistujille etukäteen. 

Kouluttajana toimii Satakunnan ammattikorkeakoulun projektitutkija Saija Mustaniemi. Mustaniemellä on noin 
kymmenen vuoden kokemus monista yhteisö- ja soveltavan taiteen projekteista sekä kulttuurialan hanke- ja innovaa-
tiotoiminnasta.  Mustaniemi on tuottanut useita taiteen ja hyvinvoinnin sekä teknologian yhteisiä hankkeita ja on ollut 
mukana kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa. Mm. ART360 (ESR), KOLMIO (ESR), Sosiaalinen Kampus 
(ESR), Ohjauskulma (ESR), sekä HYPE (ESR).

Koulutus on osa Kortteeri-hanketta, jossa kaupunkitilaa, kivijalkaympäristöjä ja -kulttuuria kehitetään 
taiteen ja muotoilun keinoin. 
https://samkkuva.wixsite.com/kortteeri


