Etsitään taiteilijoita ohjaamaan luovia aamunavauksia
työyhteisöihin!

Etätyö on käynyt monissa työyhteisöissä raskaaksi. Yhteisen fyysisen läsnäolon puute on vähentänyt
työpäivässä koettua yhteisöllisyyttä ja spontaaneja yhteisiä hetkiä. Tähän tarpeeseen Taiteen
edistämiskeskus Taike kehittää ja kokeilee Luovat aamunavaukset -palvelutarjotinta, jossa taiteilijan
osaamisen kautta työyhteisön työpäivä voi käynnistyä iloa ja voimavaroja vahvistavalla tavalla.
Luovat aamunavaukset ovat verkon välityksellä tapahtuvia pieniä yksittäisiä työpajoja.
Palvelutarjotin koostuu viiden taiteilijan erilaisista työpajakonsepteista, joista asiakasorganisaation
tilaaja valitsee omalle työyhteisölleen haluamansa määrän työpajoja, heille sopivimmat toteuttajat
ja toteutusajankohdat.
Helmikuussa kootaan palvelutarjottimen toteuttajat ja toteutuksia pilotoidaan kevään aikana
kolmessa eri työyhteisössä. Saatujen kokemusten pohjalta kehitetään konseptia eteenpäin ja
arvioidaan sen toteutumismahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.
Projektin ideana on matalalla kynnyksellä mahdollistaa yhteistyötä taiteilijoiden ja valtionhallinnon
organisaatioiden välillä ja näin tehdä taiteella kehittämistä tutummaksi.

Palvelutarjottimen työpajojen sisällöt vaihtelevat, mutta yhteistä kaikille työpajoille on:

•
•
•
•
•
•

Tavoitteena on virkistäytyminen, luova yhdessäolo, voimavarojen löytäminen,
elämyksellisyys
Jokainen työpaja on yksittäinen erillinen toteutus, ei prosessi
Työpaja toteutuu joustavasti eri verkkoalustoilla (Zoom, Teams jne.)
Työpajan sisällön kehittää ja ohjaa ammattitaiteilija
Työpaja toteutettavissa joustavasti eri kokoisille ryhmille (4-200 hlö)
Kesto 30-60 min

Hae mukaan toteuttajaksi!
Luonnostele työpajakonsepti ja kuvaile kevyesti mitä käytännössä tapahtuu. Sanoita toteutus sillä
tavalla, miten kuvailisit sen sisältöä mahdollisille palvelutarjottimen tilaajalle. Kerro, mitä tavoitteita
työpajalla on.
Tämän lisäksi kerro/lähetä:
•
•
•

•
•

Lyhyt kuvaus sinusta ja osaamisestasi
Kuva tai kuvia, joita sinusta ja palvelustasi voisi käyttää palvelutarjottimen markkinoinnissa
pilottiorganisaatioille
Kokemuksesi
o Ryhmien ohjaamisesta
o Ryhmien ohjaamisesta verkossa
o Yhteistyöstä työelämän organisaatioiden kanssa
Motivaatio tähän työhön, mitä haluaisit oppia?
Arvio yksittäisen työpajan hinnasta laskutettavana työnä

Lähetä hakemuksesi yhtenä PDF-tiedostona 18.2. mennessä alla olevaan osoitteeseen.
Odotamme prosessiin sitoutuvilta taiteilijoilta halua ohjata verkkotyöpajoja aikavälillä 5.3.-28.5.
Toteutusten määrä on riippuvainen palvelutarjotinta pilotoivien työyhteisöjen toiveista ja
mahdollisuuksista tilata työpajoja (n. 2-5 toteutusta/taiteilija). Sopivista ajankohdista neuvotellaan
erikseen, mutta ne sijoittuvat arkipäiviin klo 8-11 välille.
Taiteilijalle maksetaan jokaisesta työyhteisöissä toteutuvasta työpajasta korvaus laskua vastaan.
Konseptin kehittämistyöstä ei makseta korvausta. Projekti on luonteeltaan toimijoiden työotetta
kehittävä ja siihen kuuluu muutamia koko työryhmälle yhteisiä kehittämishetkiä ja yksittäisiä
sparrauksia. Huomiothan tämän esittämässäsi hinta-arviossa niin, että osallistut myös edellä
mainittuun kehittämiseen.
Saatujen konseptiehdotusten arviointiin osallistuu Taiken Taiteilijan asiantuntijuuden ja
välittäjätoiminnan kehittämisohjelman tiimin jäseniä yhdessä palvelutarjottimen tuottajan kanssa.
Arvioinnissa huomioidaan erityisesti työpajakonseptin sisältö ja asiakaslähtöinen kuvaus, toteuttajan
ammattimaisuus sekä toteutusten monipuolisuus palvelutarjottimella esitettävänä kokonaisuutena.
Taike pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta perustelluista syistä. Kaikille
projektiin mukaan hakeneille ilmoitetaan päätöksestä 22.2. mennessä.
Palvelutarjottimen kokoaa ja siitä vastaa Taiteen edistämiskeskuksen Taiteilijan asiantuntijuuden ja
välittäjätoiminnan kehittämisohjelma. Palvelutarjottimen pilotoinnin jälkeen sen jatkokehittely ja
mahdollinen jatkuvuus valtionhallinnon organisaatioissa arvioidaan erikseen. Nyt mukaan tulevat
taiteilijat sitoutuvat toimimaan pilotissa kevään 2021 ajan.
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