K3 Työpaja 27.5. co/malski
Työpajan kiteytykset on kuvattu tähän dokumenttiin… Voit lisätä omat ajatuksesi
kommentti-toiminnolla tai kuvata dokumentin loppuun uusia kiteytyksistä syntyneitä ideoita.
Seuraava K3 työpaja co/malskilla 17.6 aiheena yhteisöalustat.
Ilmoittaudu: http://www.eventbrite.com/e/k3-workshop-2-tickets-11775985289
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Yhteenveto työpajakierroksesta 1. osuus / Ilkka Kakko 28.5.2014
Kysymys: Miten Malskin konsepti ja toiminnat tuottavat arvoa
a) Toimijoille (keltainen Post-It)
b) Yrityksille (punainen)
c) Asukkaille (lila)

-

Toimeksiannossa oli melkoisen haastavaa käsittää arvon tuottaminen, moderaattorina kuvasin
sitä laajemmaksi asiaksi sisältäen mm.
liiketoiminnasta saatavan tuoton
sosiaalisen pääoman kertymisen (kuulumisen yhteisöihin, luottamuspääoman ja verkostot)
liiketoimintamahdollisuuksien syntymisen
mahdollisuudet toteuttaa itseään
henkisen ja/tai fyysisen hyvinvoinnin lisääntymisen

Alla kuva jalostetusta ja ryhmitellystä lopputuloksesta, tavoitteena tiivistää kolmeen
asiakokonaisuuteen.

Tiivistys kolmeen pääalueeseen:
1) Yhteistyön kulttuuri
a. Vuorovaikutus – rajat ylittävä toiminta
b. Synergiaetuja toimijoiden ja yritysten välillä, vuorovaikutus rajapinnoilla
c. Uusien yritysmuotojen tukeminen
d. Kulttuurin ja yritystoiminnan kohtauspaikka
2) Koulutus & Oppiminen -- (keskustelun ja sisällön mukaan myös yrittäjyyden tukeminen)
a. “Made in Lahti” – vahva paikalliseen osaamiseen nojaava tekeminen
b. Yritykset virtalähteenä – dynamona
c. “Eka Tonni” – rahasto, josta voidaan jakaa toimintatonneja toimijoiden ideoiden
edelleen kehittämiseen, rahastoa kartutetaan myymällä mainostilaa (esim.
seiniltä) yrityksille ja muille halukkaille
d. Talvipuutarha, kesällä satama, muulloin Malski
e. Mentori-kisälli yhdistelmät
3) Kohtaaminen – Olohuone & Keittiö
a. Saavutettavuus huippua
b. Kulttuurihistoriallinen miljöö, seinät kertovat monta tarinaa
c. Tekemisen ilo ja helppous
d. Elämää Lahden keskustaan!
e. Lahtelaisuus vahvasti esillä

-

Muita ideoita (irrallisempia – tai joissa ei kuvattu arvon tuottamista)
Lahden Oppaat ry.
Hääpalvelu Oy
Lahden Tapahtumakeskus Oy (yhteinen)
Speakers Corner
Radio Malski
Concis-harjoituskoroke
E-Wall ja paperinen ideaseinä

Muita havaintoja:

Ø kansainvälistyminen ei tullut esiin kuin marginaalisesti (ulkolaiset
luennoitsijat virtuaalisesti ja MOOC - yhteisöjen luominen)
Ø Lahden erilaiset “kampusalueet” Niemi, Askon alue, satama ja ehkä
Sopenkorpi jatkossa, miten toiminnot jakaantuvat, onko riittävästi kriittistä
massaa

Yhteenveto työpajasta 2-osuus / Riikka Mäkelä 28.5.2014

Yhteisen toimintakulttuurin synnyttäminen
“ Miten saadaan yrittäjät ja luovan alan toimijat toimimaan yhdessä? “

Työpöydän ympärillä koottiin kokemuksia ja näkyjä siitä, miten eri alojen toimijat ja eri
arvotaustoista tulevat tekijät saadaan puhumaan samaa kieltä ja puhaltamaan yhteen
hiileen.
Ensimmäisenä totesimme, että otsikoitu kahtiajakaminen oli tarpeeton stereotypia jonka
halusimme kyseenalaistaa: Kuka ja millainen on yrittäjä ja kuka saa kutsua itseään
luovaksi toimijaksi?
Päädyimme keskustelussa luvan antamisen ja vapaan toiminnan mahdollistamiseen sekä
omistajuuden käsitteeseen. Mitä nämä merkitsevät sinulle? Entä kuinka sinä toteuttaisit eri
taustaisten ihmisten keskustelutilaisuuden? Miten luodaan salliva kulttuuri, jossa
huomioidaan jokaisen oma arvomaailma? Mikä yhdistää, missä asioissa saa olla eri
mieltä, mistä pitää luopua jotta yhteistyö käynnistyy ja yhteiset tavoitteet saavutetaan?
Kuinka synnytetään luottamus?

Erilaisia rooleja
- Tuottajakulttuuri: Väliporras/välittäjä taiteilijoiden ja yritystoiminnan välille
- Mentori/kummi/sparraaja -jäsenet
- Host/Yhteisömanageri: tiedottaja, viestin välittäjä, sitouttaa toimijoita, järjestää/kutsuu
koolle, ymmärtää kokonaisuuden ja tuntee kaikki avaintekijät. Sekä virtuaalinen että
fyysinen
- Asiantuntijapalvelu: Henkilö kuka tuntee ketä verkostossa toimii
- Viestintäpooli
- Ohjaustiimi: koostuu enemmän aktiivisista toimijoista kuin tilojen hallinnoijista
Passi Malskille
Viestintäsuunnitelmaan yhteisen ymmärryksen synnyttämiseksi suunniteltiin
Malski-ajokorttia / passia, joka on käytävä ennen kuin voi toimia täysivaltaisena yhteisön
jäsenenä.
Oma laadukas Taiteen tuottajakoulutus/ Taideakatemia/ Yritysten
Alumniverkosto-mentorikoulu/ Tiimiyrittäjyyskoulutus yms yms. Malskille
Malskin yhteisö voi tuottaa oppimisen alustan, jossa esim. tiimioppimisen keinoin
valmennetaan oppijoita (myös iästä ja tutkinnoista riippumatonta oppimista). Mikäli
tutkintoja tarvitaan, voidaan mallintaa uusi tapa rahoittaa ja hankkia eurooppalaisia
tutkintoja, mikäli paikalliset oppilaitokset ovat tähän joustamattomia
yhteistyökumppaneita.

Lisää, kommentoi, ihmettele, kysy?
(www.facebook.com/tormaamo ja www.facebook.com/comalski)
Kiteytys keskusteluista ja kolmesta pääteemasta, jotka täytyy saada toteutumaan
Malski-yhteisössä, jotta visioitu näky toteutuu?

K3 WORKSHOP 27.5.2014 coMalski / Yhteenveto Kristiina Soini-Salomaa
TEHTÄVÄ: Millaisia palveluita Malskilla tulisi olla?
Ryhmät tunnistivat hyvin Malskiin tulevia kohderyhmiä. Palveluita ja palvelutarpeita ideoitiin
vapaasti pohtimatta vielä, kuka on palvelun tarjoaja tai tuottaja. Palveluita voivat tuottaa yritykset,
yhteisöt, yhdistykset sekä ne voivat olla tee-se-itse -palveluita eli tekeminen ja toiminta syntyvät
käyttäjien itsensä tuottamana. Erilaisia palveluita tarvitsevat sekä Malskiin tulevat pysyvät toimijat
ja vuokralaiset samoin Malskilla säännöllisesti tai satunnaisesti vierailevat ihmiset. Ideoista
koottiin laajempia teema-alueita. Kolme keskeisintä teema-aluetta ovat Oppiminen & koulutus,
toimintaa & tekemistä ja ruokaa & juomaa.
Teema-alueita syntyi runsaasti ja ne ryhmiteltiin seuraavasti:
1. Oppiminen ja koulutus
2. Toimintaa ja tekemistä
3. Ruokaa ja juomaa
4. Lahtelaisuuden näyteikkuna
5. Taide ja kulttuuri
6. Tapahtumat
7. Hyvinvointia ja terveyttä
1. Oppiminen ja koulutus
Oppiminen nähtiin moniulotteisena kokonaisuutena, jossa oppimisen ulottuvuudet voivat laventua
uudenlaisiin oppimissovellutuksiin ja uudenlaisiin oppimispalveluihin eri kohderyhmille. Malski voi
toimia oppimisen paikkana kaikenikäisille ja hyvin monenlaisille ryhmille. Innovatiivinen ajatus oli
tarjota Lahden koulutoimelle Luova koulu -opetusjaksoja esimerkiksi väistökoulutilojen
tarpeeseen. Lapset päivähoidossa ja peruskoulussa voisivat tulla kulttuurin ja luovuuden lähteille
Malskille, opetusjakso voisi olla kaikkien peruskoulujen ohjelmassa.
Koulutusta voivat luonnostaan tarjota Malskiin sijoittuvat yritykset, yhteisöt ja yhdistykset.
Koulutusta voivat tuottaa myös muut ulkopuoliset toimijat kuten oppilaitokset, hankkeet ja
kouluttajat. Malskiin tulevia auditoriotiloja, elokuvateatteria ja työskentelytiloja kannattaa hyödyntää
monipuolisesti. Tarvitaan monenlaisia oppimisen tiloja kuten hiljaisen työskentelyn tiloja,
ryhmätyötiloja sekä seminaaritiloja. Tarvitaan myös yhteisiä tiedon jakamisen paikkoja, joita voi
toteuttaa monella tapaa. Tiedon jakaminen voi tapahtua yhteisten tilojen seiniä hyödyntämällä
esim. liitutaulut, interaktiiviset taulut ja viikkokalenterit. Sisäistä ja ulkoista Malski-tietoa voi jakaa
säännöllisissä työpajoissa ja palavereissa ja järjestää eri teemojen ympärille senssejä,
mentorointia, puhujalavoja jne.
Fläppipaperille kirjoitetut ideat:
● ideoiden senssitori - speakers corner
● Idea Senssi Oy
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Lab-työskentely: tulevaisuuteen kurkottelua
koulutuspalvelut
nonstop työpajat
mentori-oppilas työpajat
ihmisten aktivointipalvelut
coworking tilat ja palvelut
Lamk vapaa tila (ei saa käyttää sanaa pitää)
hiljainen työtila
aikapankki, osaamisen vaihto
kokoustiloja, ryhmätyötiloja
väistökoulutila > luova koulu
puffiviikot Malski käytössä nonstop
Malski host

2. Toimintaa ja tekemistä
Toimintaa ja tekemistä, sekä itseohjautuvaa että tuotettua, ideoitiin laajalla skaalalla. Yhteisenä
nimittäjänä nousi selvästi osallistumisen ja konkreettisen käsillä tekemisen mahdollisuudet.
Malskilta tulisi löytyä palveluita, joita voisi hyödyntää omaan tekemiseen sekä ammattilaiset että
harrastajat. Malskille on tulossa taiteen perusopetusta tarjoavia toimijoita, jotka luonnostaan

tarjoavat koulu- ja kurssitoimintaa mm. käsityö, tanssi, kuvataide jne. Toivottiin myös työtiloja,
joissa olisi koneet ja laitteet esimerkiksi protojen valmistukseen, korjaamiseen ja askarteluun ja
joita voi vuokrata tai osallistua yhteisöllisesti. Työpajoissa voisi olla materiaalipankki ja
osaamispankki. Toivottiin myös pimiötiloja, valokuvausstudiota, erilaisia tulostusmahdollisuuksia
kuten 3D-printtaus, erikoistulosteet, suurtulosteet ja kopiopalvelut.
Ideoitiin laajasti kaikenlaisia elämyspalveluita ja aktiviteetteja, jotka sopisivat Malskin
palvelutarjontaan. Palveluita voi kohdentaa lapsille, perheille, miehille, naisille ja senioreille.
Huomionarvoista on se, että Malskin korttelissa asuu suuri määrä senioreita ja läheisyyteen
rakennetaan lisää asuntoja, jolloin erilaisten harraste-, elämys- ja hyvinvointipalveluiden tarve
kasvaa. Tämän on taloon tuleville yrittäjille suuri mahdollisuus; hyvinvointipalveluille kuten
aktivointiryhmät, terveyskioski, lääkäripalvelut, kauneudenhoito, kampaamo, parturi, hieroja
yms.).
Fläppipaperille kirjoitetut ideat:
● taiteen perusopetus
● pistäytymistyötilat (saa käyttöön tagilla, vuokra pieni, jäsenyys)
● käsityölle koneet ja tilat, pölytila
● kässäkoulu, kässäkurssit
● käsityömyymälä, tarvikkeet ja tuotteet
● entisöinti, verhoilu
● protoverstas; lasiseinä, että yleisö näkee
● 3D printteri, kopiokone, tulostuspalvelut, suurtulosteet, erikoistulosteet
● videopalvelu
● ohjelmistojen vuokrauskäyttö
● pimiö (studio)
● materiaalipankki, osaamispankki
● pyöräkorjaamo, turvallinen pyöräparkki
● miesten maailma
● biljardipöytä, pingispöytä, tikkatauluja vuokrataan
● kuntosali, jumppa
● sirkus
● vapaa kirjasto; tuo kirjasi kirjastoon
● perheiden ja lasten toimintapaikkoja
● ikäluokat yhteen tuovia palveluita
● nuorison harrastetila
● askarteluhuone, kierrätysmateriaalit
● pelihuone
● väistöpäivähoito
● naisparkki
● kauneushoito, parturi, hieroja
● lääkärikeskus, terveyskioski, apteekki
● lapsiparkki

3. Ruokaa ja juomaa
Ravintola- ja kahvilatoiminnan merkitystä koko Malskin hengenluojana pidettiin tärkeänä ja ideointi
erilaisista makunautinnoista innosti kaikkia. Ravintolassa, kahvilassa ja keittiössä voisi järjestää
erilaisia ruokaan ja juomaan liittyviä tapahtumia, kursseja ja ne toimivat luonnostaan
kohtaamispaikkoina. Ruoka ja juoma ovat myös hyvä keino brändätä Malskia mm. paikallisten
tuotteiden ja lähiruoan mekkana. Tilaan voi tuoda kaupunkiviljelyä ja viljelyseiniä, jotka toimivat
myös ilmanpuhdistajina ja viihtymistä edistävinä elementteinä. Myös ateriapalveluidea talon
toimijoille ja lähiasukkaille on kehittämisen arvoinen.
Fläppipaperille kirjoitetut ideat:
● salaattibaari, sushibaari
● sahtibaari, vesibaari (vesiputket näkyviin, paikalliset lähdevedet)
● lihamuki-baari
● Päijät-hämeen mobilistibaari
● elokuvaohjaajien baari, elokuvabaari (arvostelu, luennot, kalja)
● Wellamo-opiston practical language cafe (kielikahvila)
● lähiruokaravintola ja myymälä, viljelyseinä

●
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kaupunkiviljelykeskus
ruokakurssit eri teemoilla
24/7 ateriapalvelu
erikoiskahvila, teehuone
viiinikurssit, viinitasting
nettikahvila

4. Lahtelaisuuden näyteikkuna
Malski ilmentää lahtelaisuutta ja Lahti-identiteettiä Mallasjuoman historian kautta. Tätä kannattaa
hyödyntää viestinnässä ja markkinoinnissa. Ideoitiin erilaisia keinoja tuoda historiaa ja
nykylahtelaisuutta esiin.
Fläppipaperille kirjoitetut ideat:
● Mallasjuoman museo
● julistemuseo, huonekalu ja muovimuseo, konemuseo
● maakunnalliset historialliset elokuvat- toimintapiste
● muotoilukirppisalue
● Pro puu esittely
● avoin Malski-net, Malski mediat (verkko, printti, seinät jne.)
● globaali inforuutu, mihin on menossa, mihin haaveillaan, ketä globaaleja Lahdessa nyt
● paikallinen infopiste, matkailun infopiste
● lahtikriittisten oma nurkkaus

5. Taide ja kulttuuri
Malskiin on siirtymässä paikalliset keskeiset taidetoimijat kuten Kauno ry, jolla on taiteen myynti,
välitys- ja koulutustoimintaa. Tätä toimintaa voi laajentaa ja kehittää siihen liittyviä oheispalveluita.
Fläppipaperille kirjoitetut ideat:
● taidelainaamo
● taidemyymälä
● taidegalleria
● taiteilijatarvikemyymälä
● "rautakauppa"
● kehystämö
● soittimia (free guitar)

6. Tapahtumia
Tapahtumien järjestämiseen Malskille on tulossa useita sopivia tiloja ja ideoitiin tapahtumia sekä
talon sisälle että ulos puistoalueelle ja pihalle.

Fläppipaperille kirjoitetut ideat:
● elokuvateatteri, teatterit
● tanssin talo
● iltapäivätanssit seniorit
● Open stage - teatteria, tanssia
● ääni- ja valotekniikan palveluita
● Isojen nimien ilta (kansainväliset luennot, Red Dot)
● tapahtumien tuottaminen
● erilaiset katutapahtumat mm. Päijänteenkatu ja Kirkkopuisto
● konsertteja
● Kirkkopuisto blues

