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AKIn UUTISIA  
 
syyskuu 2011 
www.akilivinglab.wordpress.com 
 
 
Living lab- hanke on pyörähtänyt vikkelästi käyntiin ja on aika korjata ensimmäinen syyssato tapahtu-
neesta! 
 
Katse tulevaan rokaten ja mobiilisti  
 
Hankkeessa toteutettavan tapahtumaopastus-pilotin- Ilosaarirockin mobiiliopastuksen- ensimmäinen 
vaihe on toteutettu. Keväälle ja kesälle 2011 sijoittuneen käyttäjätutkimuksen aineistoa ja tuloksia on 
lähdetty viemään eteenpäin Joensuun Popmuusikoiden kanssa. 
 

- Mobiilioppaan teknisiä ja sisällöllisiä ratkaisuja kehitetään ja testataan palautteen analysoinnin 
ja yhteistyökumppaneiden toiveiden sekä uusien kehittämistyökalujen antamien mahdollisuuk-
sien pohjalta. Mobiilioppaan laajentamista itse tapahtumaopastuksesta kaupunkiopastukseen 
selvitetään ja testataan erilaiset kehittämissuunnat, kertoo Mobiilioppaan kehittämisen vastuu-
henkilö Timo Rui Luovan talouden keskuksesta.  

 
Saara Newton, joka vastaa käyttäjälähtöisyyden toteutumisesta AKI:n piloteissa tarkentaa, että tavoit-
teena on tuoda yhä enemmän elämyksellisyyttä mobiilioppaaseen erilaisten, käyttäjiltä lähtöisin olevien 
teemojen kautta yhdessä tapahtuman toteuttajien kanssa. ”Katse suuntaa myös jo tulevaisuuteen, eli 
pilotin kohde- ja reittiopastus- osioon. Tämä tarkoittaa käytännössä alueen elämysmatkailun ja virtuaa-
lisen opastuksen yhdistämiseen ja luomiseen. Visiona on kokonaisuus, joka elämyksellisyydellään 
kiehtoo niin paikallisia kuin matkaajiakin”.  

 
 Lisätietoja:  www.akilivinglab.wordpress.com 
  http://www.ilosaarirock.fi/2011/info.php 
 

 
Ilosaarirock 2012 lippujen arvonta suoritettu! 
 
AKI:n järjestämään Ilosaarirock- tutkimukseen osallistuneiden 230 henkilön kesken arvottiin 2 kpl rokki 
lipppuja vuodelle 2012.  Arvonta suoritettiin Pohjois-Karjalan ammattikoreakoulun Muotoilun ja Kan-
sainvälisen kaupan keskuksessa Joensuussa 23.9.2011 muutaman henkilökunnan jäsenen sekä kes-
kuksen johtajan Raimo Moilasen läsnä ollessa. Onnettarena toimi Päivi Pennala ja Suvi Sirainen. Ar-
paonni suosi seurtaavia henkilöitä: Nissinen Jaana ja Henttinen Olli. Onnea ! 
 
 
 
 
 
 

http://www.akilivinglab.wordpress.com/
http://www.akilivinglab.wordpress.com/
http://www.ilosaarirock.fi/2011/info.php
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”Voiko joensuulaista puheliaisuutta viedä ulkomaille?” 
 
 
Joensuussa toteutettiin kesäkuussa 2011 kolmen eri hankkeen voimin ILMIÖ seminaari, jonka tavoit-
teena oli löytää reseptejä houkuttelevien ja paikallisuudestakin kumpuavien tapahtumien ja asioiden 
kehittämiseksi. Omia reseptin ainesosia toivat esiin innostavasti mm. tulevassa Talent- ohjelmassa 
tuomaroiva Tommi Liimatainen ja SF- filmikylän Satu Sadinkangas. Jaana Paavilainen HELMI- hank-
keesta sparrasi osallistujat tuottamaan visioita siitä, mitä Joensuu tai maakunta olisi, jos se olisi vaik-
kapa elokuva, musiikkia, kulttuurin virta tai tuote. Visioissa todettiin, että jopa joensuulaisen puheliai-
suuden voisi paketoida vientituotteeksi! Yrittäjistä sekä asiantuntijoista koostuvat tiimit kokosivatkin 
hienoja aihioita, joihin lisää sisältöä tuotetaan sekä kehittämistä jatketaan tulevan talven aikana käyttä-
jälähtöisesti, Cafe Joensuussa.  
 
Kestävien ilmiöiden sisällöt kumpuat paikallisesta osaamisesta, identiteetistä ja arkipäiväisistäkin ko-
kemuksista ja elämyksistä. Yksin kehittäjät keskenämme emme pysty tuottamaan aidosti viehättäviä ja 

houkuttelevia elämyksiä – siihen tarvitaan myös aitoja kokemuksia. Siksi Cafe Joensuu onkin kaupun-
kilaisille, pohjoiskarjalaisille ja meillä vieraileville ihmisille suunnattu paikka, jossa kuka tahansa voi 
osallistua ja vaikuttaa maakuntamme vetovoimaisuuden kehittämiseen omin kokemuksin, elämyk-
sin ja tarinoin, jotka ovat tavalla tai toisella koskettaneet. Näistä ainesosista voimme yhdessä koo-
ta sekä uutta että olemassa olevaa liiketoimintaa tukevia konsepteja.  
 
Cafe Joensuu on ensi kertaa kaupungilla Joensuu Design Week tapahtumassa mukana. Cafe Jo-
ensuu tulee pitämään tiistaina ja keskiviikkona työpajoja Carelicumissa sijaitsevassa Ravintola 
Pöllössä sen aukioloaikoina. Aiheina työpajoissa on kahvien lomassa keskustella ja hahmottaa 
kaupunkilaisten ajatuksia, kokemuksia ja elämyksiä Joensuun kaupungista sekä Ilosaaresta. 
Kumpanakin päivänä tarjotaan 10:lle ensimmäiselle osallistujalle kahvi ja pulla.  Tervetuloa mu-
kaan ja kertomaan oma näkemyksesi ja toiveesi tulevaisuudelle ! 
 
www.joensuudesignweek.fi  
 
ILMIÖ: www.pkamk.fi/cm; www.facebook.fi  Ilmiö Pohjois-Karjala- ryhmä 
 
Cafe Joensuu: www.cafejoensuu.wordpress.com 
   
 
Puheliaisuuden tuotteistaminen on jo herättänyt keskustelua puolesta ja vastaan: lue myös YLEn 
juttu ja osallistu keskusteluun: http://yle.fi/alueet/pohjois-
karjala/2011/09/voiko_joensuulaista_puheliaisuutta_vieda_ulkomaille_2852032.html  
sekä YLE Pohjois-Karjalan facebook- sivusto.  
 
 
 
 
 

http://www.joensuudesignweek.fi/
http://www.pkamk.fi/cm
http://www.facebook.fi/
http://www.cafejoensuu.wordpress.com/
http://yle.fi/alueet/pohjois-karjala/2011/09/voiko_joensuulaista_puheliaisuutta_vieda_ulkomaille_2852032.html
http://yle.fi/alueet/pohjois-karjala/2011/09/voiko_joensuulaista_puheliaisuutta_vieda_ulkomaille_2852032.html
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Living lab operaattorivalmennus  
 
AKI hanke toimii rinnan kansallisen Neloskierre- Living lab hankkeen kanssa, jonka tavoitteena on ke-
hittää mm. Living labin arviointimenetelmiä sekä laatukäsikirja, joiden avulla ammattikorkeakoulut voi-
vat edelleen kehittää ja jalkauttaa Living lab toimintaa alueensa kehittämiseksi. Operaattorivalmennus 
on suunnattu rajalliselle osallistujamäärälle ammattikorkeakoulujen henkilöstöä. PKAMK:lta operaatto-
rivalmennettavat ovat Timo Rui (Luovien alojen keskus), Jari Kupiainen (Luovien alojen keskus) sekä 
Teijo Karhu (MUKA keskus).  
 
Lisätietoja: www.neloskierre.fi 
 
 
 
Tehokkaasti tki-integrointia opetukseen 
 
AKI hanke mahdollistaa monien opiskelijoiden projektioppimisen ja kehittymisen, sillä integrointia teh-
dään tämän syksyn ja ensi kevään aikana todella suuri määrä. PKAMK:n MUKA:sta yhteensä noin 60 
opiskelijaa Graafiselta puolelta sekä sisustajien ryhmä ja KV-harjoittelijat ovat kuka minkäkin opinto-
suorituksen kautta integroitumassa hankkeeseen, osalla hankkeen teemat sijoittuvat heidän normaali-
en kurssien sisältöihin. He pääsevät miettimään visuaalisia kokonaisuuksia logoista Joensuun ja 
Ilosaarirockin karttoihin ja kuvaelmiin, osa lyhyemmän aikaa, osa koko integroinnin ajan siirtäen tietoa 
ryhmiltä toisille ja samalla oppien hallitsemaan projektikokonaisuuksia. Martha Balerina on vastuussa 
tämän integroinnin toteutumisesta ja aikataulutuksesta yhdessä hankkeen edustajien kanssa. 
 
Myös LUOVIEN puolella toteutetaan integrointia Viestinnän koulutusohjelmassa, jossa opiskeliajt teke-
vät useita erilaisia ehdotuksia mobiilioppaiden käyttöliittymälle. Tavoitteena meillä on myöhemmin syk-
syllä yhdistää graafiset opiskelijat sekä viestinnän opiskelijat samaan tilaan jakamaan toisilleen tuotok-
sensa ja kehittämään niitä yhdessä eteenpäin. sekä kansainvälisiä opiskelijoita. Tästä integroinnista 
taas vastaa hankkeen mobiilipuolen osaajat Timo Rui ja Tero Hyttinen. 
 
Integrointia tulee tapahtumaan myös Matkailualan opiskelijoiden kanssa palvelumuotoilua sisältävällä 
kurssilla, joka on heillä osana laajempaa oppimiskokonaisuutta. Tästä vastaa hankeen projektipäällikkö 
Ulla Räty yhdessä Matkailun puolen opettajien kanssa. 
 
 
Tulevia tapahtumia 
 

- Cafe Joensuu jalkautuu kylille ja kaupunkiin- seuraa ilmoituksia ja tule kahville!  

o Cafe Joensuu on ensi kertaa kaupungilla Joensuu Design Week tapahtumassa mu-
kana. Cafe Joensuu tulee pitämään tiistaina ja keskiviikkona työpajoja Carelicumis-
sa sijaitsevassa Ravintola Pöllössä sen aukioloaikoina. Aiheina työpajoissa on kah-
vien lomassa keskustella ja hahmottaa kaupunkilaisten ajatuksia, kokemuksia ja 
elämyksiä Joensuun kaupungista sekä Ilosaaresta. Kumpanakin päivänä tarjotaan 
10:lle ensimmäiselle osallistujalle kahvi ja pulla.  Tervetuloa mukaan ja kertomaan 
oma näkemyksesi ja toiveesi tulevaisuudelle ! 

http://www.neloskierre.fi/
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- Tammikuussa 2012 toteutamme seminaarin, jossa mm. nähdään ja kuullaan, onko maakunnas-

tamme ’papua’ löytynyt: kerromme Cafe Joensuun nettitulosten ja kiertueen tulokset sekä jat-
kokehittämisen. Tuomme framille myös ajatuksia Joensuu 2.0:sta sekä monimediaisuuden so-
veltamismahdollisuuksista liiketoiminnaksi.  

 
 
Arkipäivän käyttäjät yritysten innovaatiotoiminnassa. Ammattikorkeakoulut Living lab- toiminnan kehit-
täjinä- hanke.  
 
 
 


