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TULEVAISUUS ON IDEOILLE AVOIN
Ideaklinikan toimintamalli on mahdollista ottaa käyttöön laajemmallakin
kansallisella tasolla. Se on kehitetty yleiseksi hyödyksi.
Toimintamallia voidaan jalostaa tarpeen mukaan: se ei ole riippuvainen
organisaatiosta, sen koosta tai aihepiiristä. Ideaklinikassa voidaan keskittyä
nykyisen toiminnan kehittämiseen, arkisten, käytännön ongelmien
ratkomiseen tai täysin uudenlaisten ideoiden kehittämiseen.
– Jos kiinnostus herää, meihin kannattaa olla yhteydessä. Vaikka projekti
päättyi, toiminta jatkuu, kertoo Niko Lönn.

OTA YHTEYTTÄ, KYSY LISÄÄ!
Krisse Ackerman p. 040 463 6938 tai Niko Lönn p. 040 515 9019

Ideaklinikka on alan eri toimijoiden yhteisprojekti, jota ovat olleet rakentamassa ja rahoittamassa

IDEA on ensimmäinen
askel ja se saadaan
yhdessä!

TARKOITUS JA PÄÄMÄÄRÄ

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Ideaklinikan tarkoituksena on ollut tarjota terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneille
ihmisille uudenlainen toimintamalli ideoiden ja ajatusten syntymiseen.

Ideaklinikan tavoitteena oli nostaa esille ajankohtaisia, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita ja
herättää keskustelua niiden ympärillä sekä edesauttaa uusien tuote- tai kehitysideoiden syntymistä.

Tarkoitus oli tuoda yhteen
• yritysten ja organisaatioiden edustajia
• palveluiden ja tuotteiden käyttäjiä
• terveydenhuollon ammattilaisia

Tavoitteisiin päästiin hyvin, sillä Ideaklinikka onnistui
• kokoamaan asiantuntijoita yhteen
• avartamaan näkökulmia
• antamaan mahdollisuuksia keskustella, kuunnella ja tuoda esiin omia ajatuksia
• synnyttämään ideoita, joita yritykset ja organisaatiot jatkojalostavat

Ajatuksena oli alusta saakka, että Ideaklinikan tapahtumissa jokainen on asiantuntija, kukin
omalta katsantokannaltaan.
Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 10 Ideaklinikka-tapahtumaa. Tilaisuudet olivat kaikille
avoimia ja maksuttomia. Projekti käynnistyi vuoden 2014 alkupuolella ja päättyi helmikuussa
2015.

IDEAKLINIKKA – PIENI TYÖPAJA ASIAN YTIMESSÄ
Ideaklinikka-tapahtumat kehitettiin aina järjestävän yhteistyökumppanin tai organisaation
tarpeiden mukaan. Yhteistyö oli tapahtuman suunnittelussa avainsana.
Tapahtumat alkoivat alustuspuheenvuoroilla. Ideaklinikka valikoi puhujat välillä hyvinkin
luovasti ja rohkeasti, jotta syntyisi uusia ja tuoreita näkökulmia asioihin.
– Joskus pitää mennä reippaasti oman alan ulkopuolelle ja kuunnella, miten toisella
toimialalla vastaavat asiat on ratkaistu. Näin syntyvät parhaat ideat. Eri toimialoilla
voi olla hyvinkin samankaltaiset ongelmat ja ratkaisut saattavat löytyä sieltä, kertoo
Ideaklinikkaa luotsannut projektipäällikkö Krisse Ackerman.
Alustuspuheenvuorojen aikana kuulijat pohdiskelivat
itsenäisesti asiaa. Sen jälkeen aloitettiin
ryhmätyövaihe, jossa jokainen sai
osallistua ja kertoa ajatuksiaan.
– Organisaatioiden sisäiset raja-aidat hiipuvat, kun
osallistujat jättävät roolinsa ja tittelinsä narikkaan
ja osallistuvat tasavertaisina keskusteluun. Näin
ihmisissä oleva potentiaali siirtyy toinen toiselle
ja ajatuksia pystytään hyödyntämään parhaalla
mahdollisella tavalla, kertovat Ideaklinikan
projektipäälliköt Krisse Ackerman ja Niko Lönn.

– Oli hienoa huomata, kuinka yhden henkilön
yksittäinen idea jalostui vaihe vaiheelta keskustelun
edetessä. Lopulta meillä oli tilaisuuden päättyessä
usein kaikkien yhteinen idea, joka oli muotoutunut
yhteistyössä. Se juuri on Ideaklinikan parasta antia,
Ackerman iloitsee.

– Jokaisesta toteutuneesta Ideaklinikasta on ollut
hyötyä. Joitain tilaisuuksissa kehittyneitä ideoita
ollaan viemässä myös käytäntöön. Toimintatapa
on hyväksi havaittu ja sitä voidaan hyödyntää
tulevaisuudessakin, sanoo Lönn.

