
 

Syksyllä sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus 
osallistua innovaatiotoiminnan kurssille! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuori Yrittäjyys (NY) järjestää yhdessä Museot 
innovaatioalustoina -hankkeen kanssa 5 op:n kurssin 
opiskelijoille ja kaikille, joita kiinnostaa innovointi 
museoympäristössä.  
 

Museoympäristö, niiden kokoelmat ja näyttelyt toimivat 
työskentelyssä nimenomaan innovaatiotoiminnan alustoina ja 
sytykkeinä, mutta itse innovaatiot voivat liittyä minkä tahansa 
arjen ongelman ratkaisemiseen.  
 

Kurssi järjestetään syksyllä 2019 sekä Turussa että Helsingissä. 
Kurssilla työskentelet 3-5 hengen tiimissä. Eri 
palvelumuotoilun ja innovaatiomenetelmien avulla luot 
tuotteen tai palvelun ja lopussa esität tuotteen/palvelun 
tiimin valitsemalle kohderyhmälle. 
 

Kurssi koostuu lähipäivistä ja tiimityöskentelystä. Katso 
lähipäivien aikataulut ja paikat seuraavalta sivulta.  

Kurssilla voit kokeilla monta eri palvelumuotoilu- ja 
innovaatiotyökalua. Saat myös mahdollisuuden kokea 
innovaatioprosesseja käytännössä, kun tiimisi kanssa testaat 
keksimäänne tuotetta tai palvelua kohderyhmään.  
 

Tiimivalmentajina toimivat Päivi Ruutiainen (Helsinki) ja Minna 
Hautio (Turku) Humanistisesta ammattikorkeakoulusta ja Petri 
Katajarinne Nuori Yrittäjyys ry:stä. Mukana ovat luonnollisesti 
myös museoiden omat asiantuntijat. 
 

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa kurssi korvaa 
Innovaatiotoiminnan käytännöt -kurssin. Muiden 
korkeakoulujen opiskelijoiden tulee sopia korvaavuudesta 
oman lehtorinsa kanssa. 
 

 



 

   

Syksyllä luodaan pohjaa uuden synnyttämiselle  
– Tule mukaan innovoimaan! 

 
 
 
   

Helsinki:  
Paikka: Tekniikan museo, Viikintie 1, Helsinki 
 
Tiistai 8.10. klo 9:30–19:00 aloitusleiri 
Tiistai 15.10. klo 9:30–15:00 lähitapaaminen 
Tiistai 29.10. klo 9:30–15:00 lähitapaaminen 
Tiistai 5.11. klo 9:30–15:00 lähitapaaminen 
Tiistai 12.11. klo 9:30–15:00 lähitapaaminen 
Tiistai 19.11. klo 9:30–15:00 päätöstilaisuus 
 
Turku:  
Paikka: Aboa Vetus & Ars Nova -museo, Itäinen rantakatu 4–6, Turku 
 
Maanantai 7.10. klo 9:00–18:00 aloitusleiri 
Maanantai 14.10. klo 9:00–15:00 lähitapaaminen 
Maanantai 21.10. klo 9:00–15:00 lähitapaaminen 
Maanantai 28.10. klo 9:00–15:00 lähitapaaminen 
Maanantai 4.11. klo 9:00–15:00 lähitapaaminen 
Perjantai 8.11. klo 9:00–15:00 päätöstilaisuus 

 
 

 

Lähitapaamisten aamupäivissä on yhteistä toimintaa, ja iltapäiviin on varattu 
aikaa ryhmien yhteiseen työskentelyyn. Aloitusleiri on muita pidempi päivä. 
Päätöstilaisuus sisältää kokeilun toteuttamisen ja palautteen. 
 
Tiimit työstävät omaa projektiaan itsenäisesti lähijaksojen välissä eri tehtävien 
avulla. Työskentely lähitapaamisten välissä pohjustaa seuraavaa lähitapaamista 
ja tärkein työ tehdään itsenäisesti lähitapaamisten välissä.  
 
Kaikki lähitapaamiset ovat pakollisia, mutta tiimit päättävät itse, miten 
aikatauluttavat ja jakavat tiiminsä työn lähitapaamisten välissä. 
 
Lisätietoa kurssista: 
Päivi Ruutiainen paivi.ruutiainen@humak.fi 
Minna Hautio minna.hautio@humak.fi 
Petri Katajarinne, petri@nuoriyrittajyys.fi 
Lisätietoa NY:stä: www.nuoriyrittajyys.fi 
Lisätietoa museoista: www.tekniikanmuseo.fi   www.aboavetusarsnova.fi 
Lisätietoa hankkeesta: www.museoinno.fi 
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