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Luovakunta-osaamispaja
Oletko alue- tai yhteisökehittämisen ammattilainen? Tarvitsetko asiantuntijan
työkalupakkiisi osaamista yhteiskehittämisestä? Entä voisitko hyödyntää
luovan alan osaajana taitojasi kohteissa, joita et ehkä ole tullut ajatelleeksi?
Tule oppimaan aitojen kehittämiskohteiden parissa Hailuodon ja Vaalan
kunnissa! Toimimme enimmäkseen etänä, joten voit olla mistä päin vaan
Pohjois-Pohjanmaata.

Osallisuuden edistäminen ja yhteiskehittäminen
nähdään kunnissa yhä tärkeämpänä.
Asukkaiden tavoittamiseksi halutaan löytää
monipuolisia ja luovia keinoja, ja tässä kohtaa
tuomme sinut ja kunnan yhteen!

Tämän saat osaamispajassa 12 viikon aikana
Startti
1-2 viikkoa

Luovakunta-osaamispajojen koulutukset on
suunnattu ensijaisesti nuorille, alle 29vuotiaille alue- ja yhteisökehittämisen ja
luovien alojen ammattilaisille tai näistä aloista
kiinnostuneille työttömille työnhakijiolle. Voit
olla koulutukseltasi esimerkiksi maantieteilijä,
muusikko tai yhteisöpedagogi.
Pääset hyödyntämään ja vahvistamaan
osaamistasi uudella tavalla, kuntakehittämisen
kentällä, sekä oppimaan uutta ja löytämään
itsellesi uusia työllistymisen mahdollisuuksia.
Käytämme kehittämistyössä monenlaisia luovia
yhteisökehittämisen ja palvelumuotoilun
menetelmiä.

Kehittämisprojekti
8-10 viikkoa

Osallistut kolmen kuukauden mittaiseen
osaamispajaan (3 pv/vko, 7 h/pv).
Kehittämisprojekteja tehdään sekä etänä että
mahdollisuuksien mukaan myös paikan päällä
kohdekunnissa. Osallistuaksesi tarvitset
internetyhteyden, mikrofonin ja web-kameran.

Maali
1 viikko

luomme yhdessä sinulle henkilökohtaisen osaamissuunnitelman
tutustut ryhmän muihin osallistujiin
perehdyt Maaseudun Sivistysliiton toimintaan ja työmenetelmiin
tutustut kuntien kehittämisprojekteihin ja pääset valitsemaan
sinua kiinnostavan projektin (projektit voivat liittyä esim. kuntien
tapahtumiin, kaavoitukseen, käyntikohteisiin, strategiaan,
palveluihin..)
työskentelet valitun kehittämisprojektin parissa, joko
moniammatillisessa tiimissä tai yksilönä
saat ohjausta hankkeen työntekijöiltä ja kunnista
hyödynnät ja täydennät omaa osaamistasi aidoissa kuntien
kehittämisprojekteissa, joissa halutaan kuulla ja osallistaa
asukkaita
rakennat verkostoasi ja löydät uusia työllistymisen
mahdollisuuksia
opit ja saat kokemusta yhteisökehittämisen menetelmistä,
palvelumuotoilusta, tuotteistamisesta ja kuntien kehittämistyöstä
pääset esittelemään projektin tulokset suoraan kunnille.
arvioimme yhdessä, saavutitko tavoitteesi
saat todistuksen osaamisestasi ja osallistumisestasi

Mitä käytännössä tehdään?
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Kunta haluaa kuulla kuntalaisia uuden kevyen liikenteen väylän
rakentamisesta. Aihe on herättänyt paljon keskustelua ja asiasta
ollaan montaa mieltä - on tärkeää luoda yhteinen ymmärrys.
Kunnassa halutaan herättää eloon hieman unholaan jäänyt
luontomatkailualue. Kunnassa mietitään mm. miten kävijöitä
houkuttellaan, miten kohteesta viestitään ja markkinoidaan.
Luovakunta-ryhmässä mietimme yhdessä kunnan kanssa, ketä
kuullaan ja mitä ongelmaa halutaan ratkaista. Käytämme
yhteisöllisiä luovia menetelmiä ja palvelumuotoilun keinoja.
Teemme konkreettisia tekoja ja kuulemisen tulokset
näkyviksi kunnan päättäjille, viranhaltijoille ja kuntalaisille.

Haluatko kysyä lisää? Ota yhteyttä meihin
Niina Vuori
projektikoordinaattori
p. 040 774 9378
niina.vuori@msl.fi

Heidi Simppala
yhteisökehittäjä,
palvelumuotoilija
heidi.simppala@msl.fi
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