
JATKO-HANKKEEN UUTISKIRJE MAALISKUU 2023

1

Ill
us

tr
at

io
ns

 d
es

ig
ne

d 
by

 p
ch

.v
ec

to
r 

/ F
re

ep
ik

Terveisiä JATKOilta!
Muotoilukoulutuksen ja työelämän 

jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen 
-hankkeen uutiskirje nro 9
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Kuulumisia

Terveisiä JATKO-tiimiltä! Alkuvuosi on hurahtanut  
vauhdilla viimeisten koulutuspilottien läpiviennin ja 
niiden tulosten analysoinnin parissa. Pilottien pohjalta 
olemme koostaneet koulutusmalleja ja erilaisia kon-
septeja sekä suunnitelleet, kuinka hankkeen tulokset 
jalkautetaan käytäntöön. Lisäksi olemme tiivistäneet 
oppimaamme tiukkaan pakettiin ja ideoineet osaami-
sen tunnistamisen, sanoittamisen ja kehittämisen peliä 
”JATKOpakkaa”, jota pääsee pelaamaan hankkeen lop-
putapahtumassa Learning Forumissa 20.4.2023 (ks. lisä-
tietoja sivulta viisi). 

EROTU  TARINALLISTAMALLA

Helmikuussa järjestettiin kahden aamupäivän mittainen 
tarinallistamisen verkkokoulutus. Kouluttajana oli tari-
nallistamisen rautainen ammattilainen,  Anne Kalliomäki 
Tarinakone Oy:sta. Hän kertoi konkreettisten esimerk-
kien kautta, kuinka tarinallistamisen avulla voidaan tuot-
taa asiakaskohtaamisia, jotka ovat vaikuttavia ja erottu-
via ja jotka kiinnostavat asiakkaita. Torstaina 9.2. käytiin 
läpi tarinallistamisen perusteet ja aloitettiin oman yri-
tyksen tarinaelementtien tunnistaminen. Tiistaina 14.2. 
esiteltiin syntyneet ydintarinan versiot ja ensimmäiset 
ajatukset tarinan osalta. 

”Kiitos, todella antoisa ja mielenkiintoinen koulutus, ja 
ammattitaitoinen ja innostava kouluttaja! Olisipa ollut 
vielä kolmas ja neljäs kerta.”

MIDAS-EXPO TKI-FOORUMI

Helmikuussa olimme mukana MIDAS-expossa, jossa 
esiteltiin ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- 
ja innovaatiotoimintaa. Messuilla oli mukana yli 40 
hanketta ja kävijöitä tapahtumassa vieraili päälle 600 
henkeä. Päivän aikana käytiin monta mielenkiintoista 
keskustelua osaamisen sanoittamisesta, sen kehittämi-
sestä sekä tulevaisuuden työelämän näkymistä. Hank-
keen toimenpiteitä ja tuloksia esiteltiin myös tiiviisti 
tapahtumalavalla. 

Pieni kurkistus kehitteillä olevaan JATKOpakkaan - peliin 
jonka avulla sinä, työkaverisi ja työyhteisösi voitte tunnis-
taa ja sanoittaa omia taitojanne sekä etsiä niitä heikom-
pia vahvuuksia kehitettäväksi. 

MIDAS-expon tunnelmia. 
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PILOTTI SISUSTUSSUUNNITTELIJOILLE 
JA -ARKKITEHDEILLE

JATKO-hankkeen laajin koulutuspilotti toteutettiin 
yhdessä ammatissa toimivien sisustussuunnittelijoi-
den ja –arkkitehtien kanssa 24.11.2022-9.3.2023. 
Kokonaisuuteen kuului yhdeksän opetuskertaa ja 
seitsemän toimialalle tärkeää teemaa: ennakointi ja 
tulevaisuusajattelu, kestävä kehitys, hyvinvointi, valais-
tussuunnittelu, perspektiivipiirtäminen, projektinhal-
linta sekä archicad 3D-ohjelmisto. 

Kouluttajina ja asiantuntijoina olivat alansa huippu-
osaajat Kimmo Liimatainen (LAB), Susanna Björklund 
(LAB), Sisko Anttalainen (Suunnittelutoimisto FYRA), 
Reija Könönen (Relatio Oy), Karoliina Helin (K He-
linWorks Oy), Timo Mikkonen (Poiat Oy) sekä Sanni 
Seppälä (Kakadu Oy). 

Pilotin avulla testattiin erilaisia koulutustapoja ja -alus-
toja, oppimisen malleja sekä erilaisten teemojen yh-
distämistä yhdeksi täydentäväksi kokonaisuudeksi. 
Alla otteita osallistujien palautteesta. 

”Kiitos selkeästä aloituksesta Archicadiin ilman oletusta, 
että kaikki osaa jo.” (Teemana archicad)

”Kiinnostava aihe ja osaava / ammattitaitoinen kou-
luttaja. Iso aihe käsiteltäväksi yhden päivän aikana, 
mutta toisaalta niille jotka tulevat kauempaa on ehkä 
hyvä käyttää aika tehokkaasti.” (Teemana hyvinvointi)

”Kouluttaja oli super mukava seurattava, rento ja 
oman mukavan persoonan kautta. Luonteva ja am-
mattimainen, huumorintajuinen.  Aihe oli kiinnostavalla 
tavalla käsitelty, niin teknisestä kuin muusta näkökul-
masta.” (Teemana valaistussuunnittelu)

”Oli tosi mukavaa!  Vaikka aihe on tosi tuttu, opin silti 
uutta mm. varjostuksesta, etäisyysrytmin luomisesta 
jne. Oli mukavan rento meno, eikä mitään jäykistelyä.” 
(Teemana perspektiivipiirtäminen)

Valaistustekniikkaan ja kohteiden valaistukseen perehdytti 
Karoliina Helin kiinnostavien konkreettisten esimerkkien ja 
materiaalien avulla. 

Unelmatilan rakennetta, mittasuhteita, valaistusta ja 
yksityiskohtia tarkasteltiin useasta eri kulmasta perspektii-
vipiirtämisen koulutuksessa Timo Mikkosen johdolla. 

Reija Könönen aloitti hyvinvointipäivän lempeästi 
mielikuvaharjoitusten avulla. 
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PERSONAL TRAINER 2.0

Yhdistämö-hanke järjesti SOTE-yhteiskehittäjäval-
mennuksen, joka kokosi digi- / teknologialan star-
tupit, uudistuvat yritykset sekä muut kumppanit 
luomaan soteyhteiskehittäjien verkostoa. Valmennus 
(8.10.22 - 19.1.23) rakentui neljän teeman ympärille: 

1) ennakointi ja muutoskyvykäs organisaatio, 
2) asiakas- ja työntekijälähtöinen tuotekehitys, 
3) co-design osana tuotekehitystä ja 
4) liiketoimintamallin ja konseptin kehittäminen.

Valmennusmoduuleista 1-3 vastasi Vere Oy ja moduu-
lista 4 Nordic Startup School.  

Kuusi yritystä valitsi itselleen valmennuksen tueksi JAT-
KOn tiimistä personal trainerin, jonka kanssa he pohti-
vat tulostavoitteellisesti valmennuksen hyötyjä ja omaa 
kehittymistään, sekä toimenpiteiden jalkauttamista ar-
keen. Tehotuokioissa luotiin tehtävälistoja, kirkastettiin 
tavoitteita ja syvennettiin valmennusmoduulien oppe-
ja linkkivinkkien ja lisäaineistojen avulla. Tehotuokioita 
pidettiin 3-5 kpl / yritys ja yksi tapaaminen kesti noin 
tunnin verran. 

Alla otteita palautteista: 

”Sain valtavasti apua, neuvoja, uskon vahvistusta ja 
vinkkejä liiketoimintaan. Säännölliset tapaamiset ryt-
mittivät omaa tekemistä, joka olisi muuten jäänyt mui-
den kiireiden jalkoihin.”

“Toiminta / aiheet jäsentyy paremmin itsellekin pu-
huessa.  Tapaamiset olleet ihana reflektoinnin paikka.”

“Hienoa, että PT oli mukana jokaisella valmennusker-
ralla - pysyi yhteinen ymmärrys ja pystyi luottamaan, 
että tietää mistä puhuu.”

“PT-konsepti toimiva – perusrunko yhteisistä moduu-
leista ja PT:n kanssa syventäminen omasta näkökul-
masta.”

SEURAA MEITÄ SOMESSA

Instagram: uudistava_muotsikka 

Facebook: Uudistava Muotsikka

https://www.instagram.com/uudistava_muotsikka/
https://www.facebook.com/Uudistava-Muotsikka-100852985841157
https://www.instagram.com/uudistava_muotsikka/
https://www.facebook.com/Uudistava-Muotsikka-100852985841157
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Tervetuloa Learning forumiin!
to 20.4.2023 klo 9:00-15:30
@Lahden vesitorni

JATKO-tiimi kutsuu sinut mukaan yhteiseen vuorovaikutteiseen ja idearikkaaseen 
päivään Lahden vesitorniin. Valovoimainen ANNA PERHO ja taianomainen 
MIKKO KALLIOLA ravistelevat vanhoja ajatusmalleja ja inspiroivat ideoimaan 
työelämän tulevaisuutta. 

Päivän aikana kerrotaan myös JATKO-hankkeen tuloksista, kuullaan osallistujien 
kokemuksia ja pelataan osaamisen kehittämisen peliä. Lisäksi aikaa on varattu 
keskustelulle ja ammatillisille kohtaamisille. 

Ilmoita itsesi (ja mahdollinen erityisruokavaliosi) pian 
mukaan, sillä paikkoja on rajallisesti: marjo.luhtanen@lab.fi

JATKOn Learning Forum
Lahden vesitornissa 20.4.2023

Tapahtumaan on vielä muutama paikka vapaana. 
Ilmoittaudu pian mukaan s-postilla osoitteeseen:
 
marjo.luhtanen(at)lab.fi
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MIKSI UUTISKIRJE?

JATKO-uutiskirjeessä kerrotaan hankkeen kuulumisia – 
mitä hankkeessa ollaan tehty ja mitä tullaan seuraavaksi 
tekemään. Uutiskirjeeseen listataan myös tulevia tapah-
tumia ja pilottikoulutuksia, joihin teillä on mahdollisuus 
osallistua. 

Uutiskirje julkaistaan parin kuukauden välein. Se lä-
hetetään haastatteluihin ja tiedonkeruuseen osallis-
tuneille, hankkeen ohjausryhmälle, sidoryhmille sekä 
tuleviin koulutuspilotteihin osallistuville. Uutiskirjettä 
saa myös jakaa eteenpäin. Uutiskirjeen avulla haluam-
me rohkaista teitä, arvoisat lukijat, kertomaan meille 
millaisille täydennyskoulutuksille tai muille koulutuksiin 
liittyville palveluille teillä olisi tarvetta. 

Osoitetiedot on kerätty hankkeen toimenpiteisiin (ku-
ten haastatteluihin ja tiedonkeruuseen) osallistuneilta 
henkilöiltä itseltään sekä yleisistä tietolähteistä, kuten 
yleisiltä www-sivustoilta.

Mikäli et halua jatkossa uutiskirjettä, 
niin olethan yhteydessä hankkeen 
projektipäällikköön.

Hankkeen tietosuojaselosteen löydät TÄÄLTÄ

UUTISKIRJEIDEN ARKISTO

• Joulukuu 2022
• Lokakuu 2022 
• Elokuu 2022
• Toukokuu 2022

MUOTOILUKOULUTUKSEN JA 
TYÖELÄMÄN JATKUVA VUORO-
VAIKUTUS JA OPPIMINEN (JATKO)

Projektissa kehitetään tarvelähtöistä täy-
dennyskoulutusta LAB-ammattikorkeakouluun. 
Tavoitteena on muodostaa laaja osaamista uu-
distava kokonaisuus, jossa ennakoinnin, tule-
vaisuusajattelun, tuotekehityksen, digitaalisen 
osaamisen ja muotoiluajattelun keinoin aute-
taan työelämässä tai sen ulkopuolella olevien 
henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä ja päivit-
tää osaamistaan.

Projektissa testataan nopeiden kokeilujen 
avulla joustavia koulutuskokonaisuuksia tuote- 
ja palvelukehityksen eri osa-alueille. Tavoitteena 
on kehittää yhdessä yrityskentän kanssa aidosti 
tulevaisuusorientoitunut koulutuskokonaisuus, 
joka ennakoi niitä taitoja, joita tarvitaan työelä-
mässä esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Kou-
lutusmallit koostuvat ketterästi muokattavista 
ja räätälöitävistä osista, jotka sopivat erilaisille 
toimialoille ja eri ammatissa toimiville työnte-
kijöille. Koulutussisältöjä uudistetaan yritysten 
ja yksilöiden tarpeiden mukaan.

Projekti koostuu yhdeksästä työpaketista, 
joissa tutustutaan kansallisesti ja kansainvälisesti 
tarjottaviin täydennyskoulutuskokonaisuuksiin, 
kartoitetaan ja tarkastellaan työelämätarpeita 
sekä suunnitellaan, pilotoidaan ja kehitetään uu-
sia koulutusmalleja ja koulutusteemoja. 

Lue lisää projektista  TÄÄLTÄ

JATKO-hanke pähkinän kuoressa

Katariina Pakarinen
projektipäällikkö
katariina.pakarinen(at)lab.fi
+358 50 430 5877

Marjo Luhtanen
projektisuunnittelija
marjo.luhtanen(at)lab.fi
+358 44 708 520

Marjut Suokas
palvelumuotoilija 
marjut.suokas(at)lab.fi
+358 50 471 1291

• Maaliskuu 2022 
• Tammikuu 2022 
• Marraskuu 2021 
• Syyskuu 2021

https://lab.fi/sites/default/files/2021-04/JATKO_Tietosuojailmoitus_21_4_21.pdf
https://lab.fi/sites/default/files/2022-12/JATKO_uutiskirje_joulukuu_2022.pdf
https://lab.fi/sites/default/files/2022-10/JATKO_uutiskirje_lokakuu_2022_2.pdf
https://lab.fi/sites/default/files/2022-08/JATKO_uutiskirje_elokuu_2022.pdf
https://lab.fi/sites/default/files/2022-05/JATKO_uutiskirje_toukokuu_2022_0.pdf
https://lab.fi/fi/projekti/muotoilukoulutuksen-ja-tyoelaman-jatkuva-vuorovaikutus-ja-oppiminen
https://lab.fi/sites/default/files/2022-03/JATKO_uutiskirje_maaliskuu_2022.pdf
https://lab.fi/sites/default/files/2022-03/JATKO_uutiskirje_tammikuu_2022.pdf
https://lab.fi/sites/default/files/2021-11/JATKO_uutiskirje_marraskuu_2021.pdf
https://lab.fi/sites/default/files/2021-09/JATKO_uutiskirje_syyskuu_2021.pdf

