
	  

	  
	  
	  

	  

RAJALLA LIVING LAB – CASE LIIKEGALLERIA 

 

Kehittämistehtävän lähtötilanne: 

 

Perustutkimuksessa kävi ilmi, että asiakkaat kaipaavat galleriatoimintaa kauppakeskukseen. Koska 

KTAMK:ssa on kulttuurialan opiskelijoita, joille galleria on hyvä tapa saada näkyvyyttä ja gallerialle 

sopivat tilat myös löytyi KTAMK:n Liikeikkunasta, Rajalla Living Lab ryhtyi koordinoimaan 

opiskelijavetoisen gallerian kehittämistä syksyllä 2010. Tavoitteena oli laatia gallerialle 

toimintasuunnitelma ja avata galleria keväällä 2011.  

 

1. vaihe – perehtyminen gallerian toimintaympäristöön  

Rajalla Living Labin toimijat laativat keskustelun avaamiseksi luonnoksen gallerian 

toimintasuunnitelmasta ja sijoittumisesta Liikeikkuna-tilaan. Alustavan toimintasuunnitelman 

tavoitteena oli tuoda esille keskustelua ja päätöksiä vaativat asiat; kuka vastaa toiminnasta, mihin galleria 

sijoittuu, mitä hankintoja galleria edellyttää, miten teokset valitaan näyttelyihin, kuka ripustaa ja purkaa 

näyttelyn, mitkä ovat galleristin tehtävät ja mitkä näytteilleasettajan jne. Perehtymiseen sisältyi 

kymmenen erilaisen suomalaisgallerian benchmarkkaus tutustuen niiden toimintaperiaatteisiin 

kotisivujen kautta sekä kuvataiteen opettajien konsultointi. 

 

2. vaihe -  luonnos Liikegallerian toimintasuunnitelmasta 

Kehittämistehtävään liittyen järjestettiin kolme kehittämistilaisuutta, joissa toimintasuunnitelmasta 

keskusteltiin ja sitä kehitettiin eteenpäin. Kehittämistilaisuuksissa sovellettiin Innotiimin OPERA- ja 

HOPE-menetelmiä. Ideointimenetelmiin kuului sekä ideoiden tuottaminen että niiden arviointi. 

 

Ensimmäisessä tilaisuudessa marraskuussa 2010 kehittämistyö aloitettiin toimintasuunnitelman 

luonnoksen pohjalta. Tilaisuudessa esiteltiin galleriaidea opiskelijoille ja keskusteltiin yleisesti 

galleriatoiminnan sopivuudesta Liikeikkunaan. Tavoitteena oli herätellä keskustelua aiheesta. 

 

Toimintasuunnitelmaa tarkennettiin keskustelujen pohjalta ja toinen kehittämistilaisuus pidettiin 

tammikuussa 2011. Toisessa kehittämistilaisuudessa muodostettiin viiden opiskelijan pienryhmä, joka 

jatkoi toimintasuunnitelman kehittämistä pienemmissä tiimipalavereissa. Kehittäjätiimi laati päivitetyn 



	  

	  
	  
	  

	  

toimintasuunnitelman, jota käsiteltiin kolmannessa kehittämistilaisuudessa helmikuussa. Helmikuun 

tilaisuudessa jaettiin vastuualueita ja tehtäviä gallerian perustamista silmällä pitäen. 

 

Kehittämistilaisuudessa oli noussut esille toive kunnon avajaisista, koska luvassa oli taidegallerian 

avaaminen Torniossa, mitä ei joka vuosi tapahdu. Liikegallerian avajaisista laadittiin toimeksianto 

Kulttuurimaratonille, jolla kulttuurialan opiskelijat viikon ajan työstävät toimeksiantajien tehtäviä 

Kulttuurimaraton-kurssilla. Suunnitelma oli monipuolinen ja käytännönläheinen, jota hyödynnettiin 

gallerian avajaisten suunnittelussa. Avajaisten järjestelyihin osallistuivat kehittämistyöhön osallistuneet 

opiskelijat. 

 

Liikegallerian kehittämistyöhön osallistui Liikeikkunan väkeä sekä KTAMK:n kulttuuripuolen opettajia, 

opiskelijoita ja muuta henkilökuntaa. Gallerian käyttäjiä ovat kauppakeskuksen asiakkaat, jotka 

vierailevat galleriassa sekä galleristina ja näytteilleasettajina toimivat opiskelijat. Onnistuneen 

galleriatoiminnan kannalta tärkeintä ovat kulttuurialan opiskelijoille sopivat tilat ja käytännöt, joten 

heidän otettiin loppukäyttäjien edustajiksi kehittämistyöhön.  

 

Liikegalleria avattiin huhtikuussa 2011. Liikegalleria on paikka kurssilla työstetyille teoksille tai taiteilijan 

omille näyttelyille. Opiskelijat saavat referenssejä näytteilleasettajina ja voivat suorittaa osan 

työharjoittelustaan galleristina. 

 

Yhteenveto: 

Galleriatoimintaa oli ollut jo aiemmin Liikeikkunassa, mutta kaikki ei ollut mennyt ihan putkeen ja 

opiskelijoilla oli hyvin negatiivinen mielikuva Liikeikkunan galleriatoiminnasta ylipäänsä. Siitä 

huolimatta, että nyt kehittämistyössä oli mukana täysin uudet henkilöt, tämä negatiivinen mielikuva antoi 

hyvin haasteelliset lähtökohdat suunnittelutyölle. Kehittämistyö oli alkuun hyvin paljon Rajalla Living 

Labin nimeämän koordinaattorin vastuulla, jonka tehtävä oli luoda yhteishenkeä ja luottamusta asian 

suhteen. Opettajien täytyi suostutella opiskelijoita paikalle ja kannustaa heitä tuomaan esille sekä 

huolensa ja epäluulonsa että kehitysideat. 

 

Pieni ryhmä opiskelijoista innostui asiasta ja osallistui aktiivisemmin, osa oli mukana hyvin passiivisesti 

ja negatiivisella mielellä. Kaikista haasteista huolimatta galleriatoiminta käynnistyi suunnitellusti ja 

herätti runsaasti kiinnostusta muutaman kuukauden aikana, jolloin loppuvuoden kaikki vapaat 

näyttelyajat varattiin. 


