Näin tehtiin hauskat ja jämäkät
kehittämispäivät 2008
kimmo tapiala

”Hauskasti ja jämäkästi toteutettu.”
Näin kommentoi eräs yhdistyksen hallituksen jäsen kehittämispäiviä palautekeskustelussa. Kyllä tuntui päivien
isännistä hyvältä. Kiitos palautteesta.
Ratkesin hallitus päätti aloittaa kesän jälkeisen toimintakauden 2008
kutsumalla alueyhteyshenkilöt, hautomoiden ja toimikuntien puheenjohtajat ja lehden päätoimittajan keskustelemaan 30.–31.8.2008 hallituksen
kanssa ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden näkymistä. Kehittämispäivien isänniksi hallitus valitsi Jaakko
Helanderin ja Kimmo Tapialan. Erityisiksi painopisteiksi päätettiin
– tarjota aktiivitoimijoille mahdollisuus kohdata ja aikaa keskustelulle
– tarjota tilaa dialogiin, mitä on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys Ratkes ry:ssä ja
– luoda yhdistykselle visiota tulevaisuuteen ja tehdä sopimuksia erityisesti valtakunnallisesta näkökulmasta.
Päivien suunnittelu
Alkukeväällä 2008 kehittämispäivien
isännät valitsivat paikaksi Ensi- ja turvakotien liiton kurssikeskuksen Sopukan. Haluttiin tukea tärkeää työtä tekevää järjestöä. Sopukka myös sijaitsee
lähellä valtatietä hyvin julkisin liikenneyhteyksin, siellä iso valoisa kokoustila ja mukava tiivis miljöö, asiallinen
majoitus, aito kotiruoka, sauna, uimaallas ja mahdollisuus itse järjestää illanvietto.
Kutsu lähettiin hallituksen määrittämälle joukolle. Mukaan ilmoittautui
15 henkilöä, joista viisi oli hallituksen

ulkopuolelta. Maantieteellisesti joukko oli Oulun seudulta etelään, Elimäeltä ja Mikkelistä länteen sekä Turusta
itään rajautuvalta alueelta. Ilmoittautumisten yhteydessä kerätyt toiveet
olivat kootusti seuraavia: saa tutustua
muihin ratkeslaisiin, me-henki vahvistuu, saa vinkkejä toisten alueiden toiminnasta, oppii uusia ratkes-työvälineitä, innovatiivisia ja villejä ajatuksia
ratkaisukeskeisyyden soveltamisesta,
visiota yhdistykselle, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen tapoja. Päivien järjestäjän silmissä toiveskaala oli laaja. Tämä otettiin haasteena
vastaan.
Kehittämispäivien ohjelmasta rakentui ”kaari”, joka kulki orientoitumisen kautta prosessointiin ja päätyi
koostamisvaiheeseen. Kaari kulki sekä
yksittäisten työskentelytuokioiden sisällä että koko viikonlopun läpi. Kaari rakennettiin myös suuntaan itsestä yhteisiin asioihin. Työskentely alkoi
oman itsensä tutkimisesta ja päätyi
yhdistyksenä mahdollisuuksien visioon. Asioita käsiteltiin sekä toiveiden
ja visioiden että käytännön toteutuksen tasoilla. Pyrkimyksenä oli saada
yhdistykselle konkreettisia ehdotuksia toimenpiteistä, joilla lisätään Ratkes ry:n toimintaa, vaikuttavuutta ja
mahdollistetaan osallisuutta valtakunnallisesti.
Työskentelykaaren kuvaus
Lauantaiaamupäivä
Tavoite: näkökulma itseen, tutustuminen.
Työväline: sovellus harjoituksesta
”Arvojen vaihtokauppa” (kirjasta Mik-

ko Aalto, Ryppäästä ryhmäksi – turvallisen ryhmän rakentaminen. Helsinki
2000). Taustatarinana oli pyyntö eläytyä Kairon basaareille: vaihtaa, myydä,
ostaa, tinkiä, kaupata.
Purku: osallistuja jakaa oman päätöksen mukaan tärkeimmäksi kokemansa.
Lauantai-iltapäivä
Tavoite: tutustua, rikastuttaa toisten
mietteillä omaa ymmärrystä viitekehyksestä, kerätä aineistoa aiheesta
”mitä on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys?”
Työväline: parihaastattelu (2 kertaa
30 minuuttia). Missä olit kun ratkes
kolahti tai sait siemenen? Merkityksellisimmät ratkes-kokemukset? Missä olet juuri nyt ratkaisu- ja voimavarasuuntautumisesi (työtapa) suhteen
(fiilikset, ajatukset, toiminta)? Mitä
ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys on
sinulle juuri nyt?
Purku: haastattelija kertoo haastateltavan kokemuksista painottaen
”juuri nyt” tilaa (max 5 minuuttia).
(Näkemykset kirjattiin.)
Lauantai-iltapäivä ja -ilta
Tavoite: luoda tavoitteita ratkaisu- ja
voimavarakeskeisyyden ilmenemiselle yhteiskunnassa ja eri työaloittain ja
tehdä ehkä julkilausumat lehdessä julkaistavaksi.
Työväline: sovitaan teematiimejä. Tiimissä asetutaan vuoteen 2030.
Kuinka ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ilmenevät nyt? Tehtävän anto kirjoittaa käsin yksi liuska kertovaa tekstiä. (Aikaa 60 minuuttia.)
Purku: julkilausumat luetaan. Tulos
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kuva: milla saarikko

ohessa: Ratkaisukeskeinen yhteiskunta 2030.
Lauantai-ilta
Tavoite: mahdollistaa rentoutuminen,
vapaamuotoinen keskustelu ja osallistuminen ohjelmaan.
Työväline: sauna, uinti, takkahuoneessa mukavat sohvat ja tuli, musiikki ja tarjoilu.
Purku: nukkuminen.
Sunnuntaiaamu
Tavoite: ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden valtakunnallisuus, mahdollisuudet eri tasoilla, yhdistystoimintana
edistettävät asiat ja vaadittujen toimenpiteiden kirjaus hallitukselle.
Työväline: mielikuvitusmatka ympäri Suomen (käytännössä ympäri kurssikeskuksen aluetta). Kirjaus
paikkakuntakohtaisista tarpeista ja
unelmista.
Purku: Ajatusten ja ehdotusten jakaminen kolmeportaisesti. Koostettujen ajatusten kirjaus.
Jokainen työskentelyjakso pyrki sisältämään järjestyksen: mieleen palauttaminen ja mielenkiinnon herättäminen, mielessä olevan laajentaminen
ja viimeisenä koostaminen siirtämällä
tuotos käytäntöön. Jotta työskentelyjen välille saatiin jatkumoa, annettiin
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työskentelyväleihin miettimistehtäviä
tai kerrottiin selkeästi tauon jälkeen
koittavasta työskentelystä.
Lopuksi
Sovimme jo ennalta, että tarjoamme
osallistujille selkeästi ohjatun ja aikataulutetun kehittämisajan, jonka tiukasti ohjeistettua työskentelyä höystetään huumoripaloilla. Viikonlopun
aikana kehittämispäivillä vieraili kuvitteellisista Ratkes-Matkoista opas
(sunnuntain työskentely) ja siivousaikana EU:n hygieniavirastosta desinfiointiylitarkastaja Ensio Moppi.
Lauantai-iltana viihdytti Ratkesin laulukuoro, joka lauloi ”liikuttavan läheltä oikein”.
Kehittämispäivät olivat isäntien näkökulmasta antoisa matka ratkeslaisuuteen ja yhdistyksen tulevaisuuden
näkymiin. Lisäksi se toimi oppimisprosessina myös meille tekijöille. Työparina kouluttaminen oli molemmille
jo aiemmin tuttua mutta yhdessä tekeminen ensimmäinen kerta, joka oli
mieluinen kokemus.
Kimmo Tapiala
teologian kandidaatti, työnohjaaja
kimmo.tapiala@muutosavux.fi
puh. 050 087 2451

