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”Täysin ”out of the box”. Mahtavaa!” –Tuomo
“Uusi kokemus kaikilla tasoilla! Kiinnostavaa, mielenkiintoista, upeaa!” – Elina, Unifi, rehtorineuvosto

“Upea & avaava kokemus!”  – Mert Otsamo
“Hienoa! Tosi hauskaa oli. Hyvä metodi!”  – Matti, Suomen Pankki

”Oli jännittävää, mä räjähdin.” – 3-luokkalainen Oscar
”Balsam för själen. Tack.” – Nimetön

Mihin Taidesukellusta voi käyttää?

Taidesukellus sopii työkaluksi
- elämys-, hyvinvointi- ja tiimipäiviin
- innovatiivisen ajattelutavan kehittämiseen
- kehitys- ja strategiatyöhön
- palvelumuotoiluun
- koulutuksen ja pedagogiikan tueksi
- mielenterveystyön ja terapian tueksi
- juhliin, seminaareihin ja tapahtumiin 
- yksityisopetukseen

Taidesukellus®-metodin kehittäjä, taiteilija Paula Julia Rusokallio on erikoistunut  
taiteen myytin purkamiseen. Hän on luonut urallaan erilaisia innovatiivisia 
työkaluja matalan kynnyksen taidetoimintaan. Rusokallion töissä yhdistyvät 
nerokkaasti yksilötason voimauttava itseilmaisu ja yhteisöllisyys.

Räätälöity juuri teille sopivaksi 

Työpajan voi tilata minne vain ja sen 
sisällön voi räätälöidä omien toiveiden 
mukaiseksi. Työskentely voi tapahtua 
pienessä, intiimissä ryhmässä tai suurem-
massa, jopa 250 hengen työpajassa.  
Sukellukseen  voi yhdistää tarjoilu-,  
kokous-, työhyvinvointi-, hemmottelu-  
tai elämyspalveluja. Erilaisia tilavaihto- 
ehtoja löytyy kaikkiin tarpeisiin.

Taidesukellus®-menetelmä on palvelumuotoilukonsepti (workshop ja tuote), joka mahdollistaa 
mahdottoman. Taidesukeltaminen on luovaa käsillä tekemistä uusia innovatiivisia tekniikoita 

käyttäen. Sen avulla tekeminen ja oivaltaminen on helppoa ja hauskaa. Lopputuloksena syntyy teos, 
jossa yksilön uniikkius, tarina ja kyvyt pääsevät esille. Lopulliset teokset voidaan yhdistää ryhmän tai 

yhteisön yhteiseksi teokseksi.

Kenelle Taidesukellus sopii? 
Innovatiivisen menetelmän avulla
kuka tahansa osaa ja pystyy löytä- 
mään luovuutensa. Taidesukellus  
ei vaadi aiempaa taiteellista  
kokemusta. Se toimii niin lapsille 
kuin aikuisille, duunareille ja  
professoreille, yksilöille, yrityksille 
ja yhteisöille.  

Myös me olemme kokeneet Taidesukellukset mm. 

https://www.taidesukellus.fi/


Patentoitu innovaatio
Taidesukelluksessa käytettävä vuonna 2018 patentoitu, innovatiivinen maalauspohja  
mahdollistaa sen muokkautumisen erilaisiin tarpeisiin. EU-patentti on vireillä.

Strateginen työkalu
Taidesukellus on tehokas työkalu liiketoiminnan kehittämisessä ja muutosprosesseissa. Se tarjoaa 
tehokkaan ja konkreettisen työkalun niin yhteisen kuvan rakentamiseen kuin oman roolin konkreti-
soitumiseen ja strategiaan sitouttamiseen.

IDea Canvas 
Taidesukelluksessa käytettävän patentoidun maalauspohjan IDea Canvas-sovellus on kehitetty 
helpottamaan ideointia sekä luovaa ja strategista työskentelyä. Se edesauttaa monitasoisten  
visioiden ja visuaalisten kokonaisuuksien yhdistämistä ja esittämistä. IDea Canvas  
muokkautuu suunnittelu-, luonnos-, ja esitysalustaksi lukuisille eri aloille. Siitä on  
saatavilla lukuisia eri materiaalivaihtoja juuri kuhunkin käyttötarpeeseen.

Digitaalinen kollaasi
Yhteistyössä kehitetään uudenlaista yhteisöllistä alustaa, jonka avulla taidesukeltajien työt  
tallentuvat yhdeksi valtavaksi digitaaliseksi taideteokseksi. Suurteosta voidaan hyödyntää  
erilaisissa digitaalisissa tiloissa.

Kansainväliset avaukset 
Taidesukellus-konsepti, innovaatio maalauspohjassa, digitaalinen kollaasi sekä lisensoitu Taidesu-
kellus®-ohjaajakoulutuksesta luovat polun kansainvälistymiseen. 

Ohjaajakoulutus 
Taidesukellusmenetelmä tuo lisäarvoa ja työkaluja omaan osaamiseen. Kysy lisää lisensoidusta 
Taidesukellus®-ohjaajakoulutuksesta (Business-ja julkinen sektori).

Taidesukellustehdas Oy:n, (Art Immersion Factory Ltd, Konstdyknings Fabrik Ab) 
keskeisin palvelu on Taidesukellus®-työpajatoiminta, uusien innovatiivisten  

taidemenetelmien ja työkalujen kehittäminen sekä Taidesukellus®-konseptin  
jalkauttaminen eri aloille uudeksi, luovaksi toimintamalliksi. 

Taidesukellustehtaan toiminnan kulmakivet

Taidesukellus yhdistyy helposti myös muihin taiteisiin. Erikoisinta  
uutta mihin Taidesukellus skaalautuu on esim. musiikkiin (Sävelsukellus),-
sirkukseen (Taidesukellus- klovneriaan) ja virtuaalimaailman peleihin. 
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Extreme #hetkenkaappaus

Lue lisää

Katso YLE:n videoKatso esittelyvideo

https://www.taidesukellus.fi/
https://www.taidesukellus.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=ER7FSvER7Xk
https://areena.yle.fi/1-4002641
https://www.facebook.com/taidesukellus/
https://www.instagram.com/taidesukellus/


Yhteistyökumppanit ja hankkeet

Aalto Yliopiston IDBM-maisteriohjelma yhdistää muotoilun ja tekniikan 
globaalin liiketoiminnan kehittämiseen. Yhteistyö Taidesukellus-konseptin 
kanssa mahdollistaa aivan uudenlaisia poikkitieteellisiä oppimiselämyksiä. 

Avidly on luova markkinoinnin palvelutoimisto, joka uskoo parampaan  
huomiseen johtavaan toimintaan. Taidesukellus menetelmänä auttaa 
löytämään yhteisön tai organisaation olemassa olon oikeutta.  

Frakkipalvelu NAM on Suomen johtava frakkivuokraamo ja kumppanina  
mahdollistamassa lisensoitujen Taidesukellus-ohjaajien pukuja ja asusteita. 

Sokeva Oy on tunnettu laadukkaista suomalaisista siveltimistä ja yhteistyöstä 
näkövammaisten työntekijöiden kanssa. Yritys toimii on yhteistyössponsorina 
Taidesukelluksen materiaali- ja tarvikehankinnoissa.

Consultium Oy on johtamisen ja organisaatioiden uudistamisen asiantuntija, 
joka on mukana kehittämässä Taidesukellus-menetelmää strategiseksi johdon 
ja organisaatioiden tiimivälineeksi, liiketoimintamallien ja strategioiden  
kehittämiseen.

Seriman Oy on luotettava kumppanimme ja innovatiivisen maalauspohjan 
valmistaja.

Breaks Finland Oy operoi elinikäisen oppimisen, innovaatioiden, muutoksen 
sekä digitaalisen työnmurroksen leikkauspisteissä. 

Helsingin konservatorio on paitsi musiikkioppilaitos myös konserttitalo ja 
kulttuuripalveluiden tarjoaja, joka on mukana kehittämässä Taidesukelluksen ja 
musiikin yhdistävää luovaa, innovatiivista kokonaisuutta.  

Metropolia Ammattikorkeakoulu on osaamisen rohkea uudistaja ja tulevai-
suuden aktiivinen rakentaja, joka tuo Taidesukellustehtaan hankkeisiin teknolo-
gista asiantuntijuutta ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista.

Telaketju-hankkeen (VTT, Turun AMK) tavoitteena on edistää tekstiili-jätteen 
hyödyntämistä Suomessa. Yhteistyössä Taidesukellustehtaan kanssa kehitetään 
kierrätystekstiileistä valmistettua maalauspohjaa.

Sol i minnet -projekti tuo elämyksellistä sisältöä innovatiivisella tavalla vaikeasti 
muistisairaille. Taidesukellus-menetelmä toimii tutkimus-hankkeen keskiössä, 
jossa havainnoidaan yksilön tunteita ja mahdollistetaan hienomotoristen taito-
jen haltuunottoa.

Sirkus Keikaus hyödyntää Taidesukellus-menetelmää klovneria-prosessissa, 
jossa haetaan yksilön sisäistä klovnia esiin.

Business Finlandin INTO-hankkeessa (Innovatiivisen ajattelutavan kehit-
täminen) on käytetty Taidesukellusta yhtenä luovan kehittämisen työkaluna. 
Innovaatiiviselle maalauspohjalle on myönnetty myös Business Finlandin 
Innovaatioseteli EU-patentin vireille jättämiseen.

ELY-keskus on mukana Taidesukellustehtaan liiketoiminnan kasvussa, kehit-
tämisessä sekä kansainvälistymisessä.

Taidesukellustehdas toimii useissa innovatiivisissa yhteistyö- ja kehityshankkeissa. 

Lisäksi toimintaamme tukeneet:
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Älypuhelimen taustakuvaksi 

Digitaalista Suurteosta voidaan hyödyntää 
erilaisissa digitaalisissa tiloissa ja näytöillä: 
nettisivuilla, tableteilla, neuvottelu- tai odo-
tushuoneiden näytöillä. 

Taideteos, joka taipuu mihin vain

Kaikille näytöille

Yhteistyössä kehitetään uudenlaista yhteisöllistä alustaa, 
jonka avulla taidesukeltajien työt tallentuvat yhdeksi 
valtavaksi digitaaliseksi taideteokseksi, jota voidaan tutkia 
mikro- tai makrotasolla.

Fyysiset taideteokset voivat muodostaa upeita 
kokonaisuuksia tuomaan taidetta yhteisöjen tai 
yritysten aula- ja kokoustiloihin. Teosten digitalisointi 
mahdollistaa sen, että teokset voidaan heijastaa 
seinille tai esim. muuttaa taulu-tv:n näytön taide-
teokseksi, jota voidaan tutkia mikro- tai makrotasolla.

Taidetta kaikkiin tiloihin

Fyysiset teokset voivat muodostaa uskomattomia, 
valtavia taideteoksia. Suomen suurin yhteisötaide-
teos Sydänsyli toteutettiin Suomi 100 -juhlavuoden 
kunniaksi. Jättimäinen teos koostuu yli tuhannen 
suomalaisen maalaamasta omakuvasta, jotka ni-
voutuvat yhteen sadan neliön kokoiseksi valtavaksi 
installaatioksi. Lue lisää!

Valtaviin muraaleihin asti

Mitä unelmia sinulla on?  
Kehitetään yhdessä jotain ihan uutta, tehdään mahdottomasta mahdollista!
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