Pamfletti tiimivalmentajan työstä ja roolista
tiimin kehityksen eri
vaiheissa. Lisäksi tarinoita valmentajan riemukkaasta arjesta Tiimiakatemialla
Timo Lehtonen
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Aloitin Tiimiakatemian Tiimimestarit koulutuksen syksyllä 2007. Nyt
on syksy 2008 ja aika laittaa oppiminen pakettiin. Mietin moni eri
keinoja: Power Pointia, videoo, reflektiopaperia tai mahtavaa yhden miehen orkesterin showta. Päädyin tähän itselleni varsin luontevaan tapaan — teen oman lehden, PAMFLETIN!
Mika Aaltonen ja Titi Heikkilä toteavat kirjassaan Tarinoiden voima seuraavaa:
Käsityksemme on, että rajoittuneet ja rajaavat käsitteistöt, mallit ja teoriat
eivät auta meitä ymmärtämään käynnissä olevaa kehitystä eivätkä mieltämään entistä monimutkaisempaa todellisuutta. Nämä mallit pyrkivät vastaamaan toimintaympäristön monimutkaisuuteen yksinkertaistamalla sitä, vähentämällä vaihtoehtojen määrää.
On olemassa myös toinen tapa vastata toimintaympäristön monimutkaisuuteen: voidaan käyttää useampia tiedon lähteitä, arvostaa mielikuvitusta, kertoa tarinoita ja lisätä organisaation herkkyyttä tiimien ja verkostojen avulla.
Tässä lehtisessä uskotaan juuri tarinoiden voimaan. Kaikessa monimuotoisuudessaan ne kertovat rikkaasti teille mielenkiintoisista tapahtumista, ihmisistä,
sattumuksista ja yrittämisestä. Tapahtumien virta on lakkaamaton – ne tulevat ja
menevät, vaipuvat unholaan. Tarinat ovat pysyvämpiä, ne jäävät jäljelle tekojen
jo unohduttua ja antavat keinoja tekojen ja tapahtumien sekä niiden välisten suhteiden ymmärtämiselle.
Kuten Aaltonen ja Heikkilä nasevasti ilmaisevat ‖tarinan pitäisi vastata kysymyksiin keitä me olemme, miksi olemme olemassa ja mihin olemme menossa‖. Olkoon tämä julkaisu yksi vastaus noihin kolmeen kysymykseen. Teen näillä sivuilla ajatukseni läpinäkyvämmäksi, kuten Senge (1990) toteaa
‖Tarinat, jotka kerrotaan spontaanisti, paljastavat yrityksen arvoja, toimintatapoja
ja erilaisia uskomuksia.‖
KERTOMUS ALKAA TARINALLA SIITÄ, MITEN TUTUSTUIN HENKILÖÖN NIMELTÄ TIMO PARTANEN. Hänen vaikutuksensa oman valmentajan karaktäärin
muodostumiseen on ollut voimallinen, riemukas ja elämänrikas. Hän on ollut
mentorini ja esikuvani jo vuosia. Ja mikä kaikkein tärkeintä hyvä ystäväni ja kuten me leikillisesti sanomme ‖kaveli‖.
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Näin keväällä -83 ilmoituksen lehdessä. Siinä haettiin kohta avautuvaan Pohjoismaiden suurimpaan puutarha-alan keskukseen osastopäällikköä. Opintoni Vaasan Kauppakorkeakoulussa olivat loppusuoralla, ja ajattelin, että nyt on aika siirtyä työelämään. Siispä soitin Juhani Tahvoselle, ja hän kutsui oitis kylään. Tapaaminen oli todella mukava, olimme heti samalla aaltopituudella. Niinpä sain
paikan. Mietimme toimenkuvaani, ja koska en ollut hortonomi enkä ymmärtänyt
mitään kukista tai muista kasveista, sovimme, että vastaan kaikesta, mikä ei
kasva!
Myös Partanen oli lähtenyt soitellen sotaan
omalle tyylilleen uskollisena. Juhani Tahvosen
nuorkauppakamari-ystävänä hän oli tarjoutunut
konsultiksi tähän mainioon projektiin. Ensi kohtaamisemme tapahtui silloin keväällä. Johannes tuli meitä tapaamaan melko persoonallisella Talbotilla, jos oikein muistan iso kauppaedustajan salkku mukanaan. Täynnä virtaa! Ja
niin pidettiin ensimmäinen palaveri – läsnä olivat tietysti Philip Kotler ja neljä peetä. Ei niistä
koskaan eroon pääse.
Koko kevään pidettiin palavereja ja henkilökunnan koulutustilaisuuksia mm.
Kauppaopistolla. Oli todella upeaa, että Partasesta sain hyvän sparraajan, jonka
kanssa pystyi vaihtamaan kokemuksia ja joka kannusti koko ajan. Oli se todella
haasteellista aikaa. Sinä vuonna kesä alkoi toden teolla jo toukokuussa. Oli valtavat helteet, ja taimiston porukka oli aivan neekeriä. Kauppakin kävi todella
kuumana, ja vauhtia piisasi.
Kieltämättä se oli yksi elämäni riemukkain kevät. Partanen, Tahvonen ja Lehtonen saivat silloin kovan luokan bisnesoppia käytännössä. Mitä ihmeellisintä, tämä uusi ja ainutlaatuinen liikeidea osoittautui heti alusta alkaen menestykseksi.
Viherlandiaan tultiin tutustumaan ympäri Suomea, bussilasteittain. Myös paikalliset ihmiset viihtyivät ja ihastelivat uutta ainutlaatuista myymälää. Myös kesä oli
yhtä loistokasta myynnin aikaa, ei siinä oikein ehtinyt edes omia häitään järjestämään. Onneksi Arjakin oli töissä Viherlandiassa……..no se on taas erilainen
tarina. Kaikesta huolimatta sain pujottaa kauniin sormuksen kauniin Elämäni
Naisen sormeen Ilmajoen kirkossa sateisena heinäkuun lauantaina. Häämatkalle lähdimme moottoripyörillä Lofooteille.
Noista upeista päivistä on aikaa jo 24 vuotta. Olen hyvin onnellinen, että kaksi
elämälleni tärkeää henkilöä ovat olleet mukana matkassani ja myötäeläjinäni
tuon ajan. Arjan kanssa olemme saaneet aikaiseksi kolme mahtavaa poikalasta,
ja Johanneksen kanssa puuhaaminen on ollut todellakin rattoisaa ja opettavaista.
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Partasen kanssa ‖törmäiltiin‖ muuten 80-ja 90-luvuillakin milloin missäkin. Kun
olin töissä Keskolla, vierailin usein työn merkeissä silloisessa Markkinasihdissä,
jonka Johannes oli laittanut pystyyn kahden kauppaopistosta valmistuneen oppilaansa kanssa. Jo siihen aikaan hän oli aika moinen nörtti – olisittepa nähneet,
kuinka ylpeänä hän kantoi tuon aikaista, todella harvinaista ja vain ammattilaisten käyttämää kannettavaa tietokonetta, jonka raahaaminen laittoi miehen kulkemaan kumarassa.
Eikä Johannes minua unohtanut silloinkaan, kun toimin lähikauppiaana Tellervonkadulla. Sain kutsun mukaan Pirkanmaan Kyläkauppaprojektiin. Ajelimme
Tampereen suunnalla kouluttamassa kyläkauppiaita, ja minun roolinani oli olla
toimialan asiantuntijana. Oli mahtavaa ajella yhdessä yötä myöten kohti Jyväskylää varsin reipasta vauhtia Fiatin valojen halkaistessa talvista maisemaa. Aika
moni kauppias laittoi putiikkinsa ovet lopullisesti kiinni tuon projektin jälkeen.
Olimme keksineet heille riemukkaampia haasteita!
Syksyllä -97 otin elämässäni aika kohtalokkaan askeleen. Suoritin Opettajakorkeakoulussa pedagogisia opintoja, joihin liittyi opetusharjoittelu. Tietysti soitin
Partaselle, ja kysyin kautta rantain, että voisinko tulla kuukaudeksi Tiimiakatemiaan opettamaan. No Johannes siihen, että ei täällä voi opettaa, mutta tule ihmeessä tuusaileen tänne jotain juttuja. Ja niin tuusailin siellä kaikenlaista ja nautin joka hetkestä. Kevään opetusharjoittelujaksolla ohjaava opettajani kielsi minua ehdottomasti menemästä Tiimiakatemiaan – oli löydettävä oikea koulu, jossa voi oikeasti opettaa! Ajauduin siitä johtuen Jyväskylän Aikuiskoulutuskeskukseen kouluttajaksi. Tuli myytyä hyvä, perinteinen lähikauppakin pois, ja elämä
näytti aika ihmeelliseltä…..
….Kunnes joulukuisena sunnuntai-iltana vuonna 2001 soi puhelin, ja langan
päässä oli Johannes Partanen varsin vihaisena kyselemässä, että eikö teille tule
Keskisuomalaista? Ja ettekö lue ilmoituksia? Ja se ilmoituskin maksoi niin paljon
ja laitettiin ihan Lehtosta varten….että oletko kiinnostunut siitä valmentajan paikassa, kun ajateltiin, että olisit, kun olit täällä tekemässä sitä opetusharjoittelua
ja saatiin sellainen kuva, että tykkäät tästä Tiimiakatemiasta.
‖Joo, kyllä huomasin sen ilmoituksen, mutta ajattelin, että haluatte sinne jonkun
nuoremman kaverin……‖
‖Emmä tänne mitään nuorempaa tyyppiä halua, haluan sellaisen ukon, jolla on
perhe ja lapsia ja joka ois enemmän mun ikäinen, niin kuin kaveri mulle!‖
Tuosta hetkestä on kulunut kohta seitsemän vuotta. Olen hyvin onnellinen, että
minulla on edelleen sama ihana vaimo ja työkaverina Johannes, jota myös Partaseksi kutsutaan. Onnea 60-vuotiaalle kanssamatkaajalle ja yrinautille. On tämä
ollut upea yhteinen lentoelämys! Siivet kantaa, vaikka ilmaa on ollut välillä
ohuesti, mutta silti aina riittävästi - ja pilvet niin untuvaiset.
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Partanen höyryää! Hän on saanut taas uuden, aivan järistyttävän
ja maailmaa kaatavan kolahduksen kirjasta, jonka nimi ei jää ensimmäisellä kerralla mieleen. Mutta kun siitä päivä päivän jälkeen
tulee mahdollisesti Tiimiakatemian sen hetkinen mantra, on se
kaikkien huulilla ja kirjan tekijästä on tullut guru. Olen kävellyt, juossut ja rynnännytkin välillä hänen vierellään kuusi vuotta. Voin vakuuttaa, että aika ei ole käynyt pitkäksi. Jotkut ihmiset ja oppilaat
kutsuvat häntä mestariksi, minulle hän on vain tutummin kaveri, tai
kun tunteet tulevat joskus äkkiarvaamatta ryöpsähtäen pintaan,
KAVELI. On hän minulle paljon muutakin, mutta en ole siitä paljon
puhellut.
Olemme luoneet oman maailmamme. Tai Partanen on luonut valtakunnan, johon voi tulla jos vain sitoutuu, on ahkera ja viriili. Kuningas hän ei ole, vain tavallinen kaveri, kuusikymppinen mies, jolla on ilonsa ja murheensa kuten kaikilla
muillakin. Mutta jotain ihmeellistä on hänen ympärilleen syntynyt. Laaja kehä
toimintaa, iloa, oppimista ja ennen kaikkea toimintaa. Ja hän on keskiössä, läh5

töpiste hermeneuttisella kehällä.
Keskimmäinen poikani lähtee huomenna armeijaan. Jään häntä ikävöimään, ja
kotiimme jää suuri tyhjä aukko, jota ei voi täyttää millään. Kaikki lähtevät joskus
pois. He syntyvät, kasvavat ja elävät meidän kanssamme kiihkeässä elämänpyörteessä, ja sitten he vain lähtevät. Koko järjestelmä muuttuu, rakentuu uudella tavalla ja etsii uuden mallin. Joululoman aika kului armeijaan lähtöä valmistellessa. Koko koti syleili nuorta kuukauden ajan ja valmistautui luopumaan. Nyt
olemme valmiita siihen.
Luin loman aikana 14 tiimiläisen portfoliot. He ovat aloittaneet Tiimiakatemialla
tänä syksynä. Oppimissopimuksissaan he kertoivat aikaisemmista elämän käänteistään, koulusta, kavereista ja kodeistaankin. He yrittävät luopua entisestä elämästään ja kasvaa aikuisiksi tiimissä, joka vaatii. Vaatii tekemään töitä, lukemaan, käymään asiakkaissa ja olemaan avoimia tiimipelaajia. Syksyllä heillä oli
elämässään samanlainen hetki kuin meillä täällä kotona. Vanhemmat luopuivat,
hyväksyivät ja toivoivat parasta. Nuoret jännittivät, eivät tienneet mihin olivat
sitoutumassa ja minkälaisen joukon kanssa tulisivat elämään seuraavat kolme ja
puoli vuotta. Oli lohdullista lukea nuorten kirjoituksia. Jotain merkittävää oli tapahtunut – he olivat heränneet! Monet olivat tajunneet, että vain minä, tekijämuodossa, voin vaikuttaa elämääni ja tekemiseeni. Kukaan muu ei voi sitä tehdä
puolestani.
Edessä on mielenkiintoiset ajat. Niin, näin sen voi sanoa. 15 vuotta on Johannes
Partanen ollut keskiössä, ja vaikka hän on ollut kehän alkupiste, on turha väittää
sen olevan myös joskus kehän loppupiste. Nuo 14 portfoliota kertoo lukijalleen
jotain muuta. Nuoret ovat ottaneet valtakunnassa vallan. Tämä on kummallinen
juttu, joku voi sanoa tätä litteän organisaation paradigmaksi, toinen väittää sen
olevan yhteisön voimaa, kolmas sanoo sitä Tiimiakatemian aivopesuksi. Mutta
se on silti aivan yksinkertainen asia: olemme tekemässä yhdessä jotain suurta ja
innostavaa. Oppimisen ja yrittäjyyden vallankumousta.
Viime kevät oli meille kaikille etsikkoaikaa. Johannes kävi itsensä kanssa painia
siitä, kuinka hän voisi luopua ‖lapsestaan‖, siirtyä syrjään päävalmentajan tehtävistä. Kaikki lähtevät joskus pois, onhan se totta. Mutta emme löytäneet vastauksia vaan kysymyksiä. Kenestä seuraava päävalmentaja? Mitä tapahtuu Tiimiakatemialle Partasen jälkeen? Emme osanneet laajentaa ajattelumme kehää,
pyörimme vain ytimessä ympyrää. Mutta mursimme kehän ja jatkoimme elämäämme. Tiimiakatemia ei ole enää yksi vaan meitä on monta. Valmistelimme
lähtöä, mutta ei elämästä voi minnekään lähteä, se vain muuttaa muotoaan.
Syksyllä Johannes aloitti uuden pinkkutiimin valmentamisen ja uuden elämän
Tiimiakatemialla.
Ja taas Partanen höyryää, olen siitä varma. Aloitamme huomenna uuden kevään 2008. On niin paljon tehtävää, haasteita ja riemua tiedossa, etten oikein
sanotuksi saa.
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Aloitin Tiimiakatemian Tiimimestari-valmennusohjelmassa
lokakuussa 2007.
Takana on kuusi vuotta valmentajana Tiimiakatemiassa, ja nyt tarjoutui ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua ammattiin liittyvään koulutukseen. Tämä on järjestyksessä neljäs Tiimimestarivalmennus, joten konseptia on hiottu jo
kohtalaisen kauan.
Tiimimestarit on laatupalkitun Tiimiakatemian valmentajavalmennus -ohjelma.
Se on käytännön ohjelma henkilökohtaisten valmentajuus-taitojen sparraamiselle ja oppimiselle. Ohjelman aikana koet, mitä valmentajuus on ja jaat kokemuksiasi muiden samojen haasteiden parissa työskentelevien valmentajien kanssa.
Tiimimestarit toteutetaan 1,5 vuoden aikajänteellä. Se sisältää 19 valmennuspäivää, kuusi asiantuntijaseminaaria, innostavan lukupaketin ja pienryhmissä toteutettavaa kehitystoimintaa. Koulutuksen dokumentointiin olen käyttänyt omaa blogia, joka löytyy osoitteesta letim.wordpress.com

7

On todella vaativaa kiteyttää oma valmentajan filosofiani muutamaan lauseeseen, enkä sitä tässä teekään. Koko tämä lehti kuvaa
omaa ajatteluani, persoonaani, mielenmallejani ja kuvastaa elettyä
elämää ja tulevaisuuden haaveita. Tässä kuitenkin joitain ajatuksia,
jonka varaan rakennan valmentajuuttani.
Mitenkä valmentaminen ja johtajuus eroavat toisistaan, vai ovatko ne sama asia,
toisiaan täydentäviä tai puhutaanko täysin toisistaan eroavasta toiminnasta?
Valmentajuus on johtajuutta, ei sille mitään voi. Johtajuus on vain määriteltävä
uudella tavalla:

“Johtaminen on aktiivisten ihmisten sosiaalisesti rakentunutta toimintaa,
jossa merkitykset ja tulokset syntyvät ihmisten välisestä yhteistoiminnasta.
Ymmärrys, emotionaalisuus ja empaattisuus ovat olennaisia tekijöitä, joiden varaan yhteinen toiminta ja luottamus voivat rakentua.” Hamel: Leading the Revolution. (2000)
Tässä on olennaista juuri tuo ajatus aktiivisten ihmisten sosiaalisesta toiminnasta ja vuorovaikutuksesta (dialogi?). Johtajuuteen liittyvät vastuu, aikataulutus, toiminnan mahdollistaminen ja organisoiminen, toteuttaminen ja seuranta puuttuvat tästä, ainakin konkreettisesti määriteltynä. Mutta ne liittyvätkin
voimakkaasti perinteiseen johtajuuteen.

Valmenna näitä nyt
sitten! Cameon pojat Tiimiakatemian
10-vuotis synttäreillä ryhmäkuvassa.
Upeita ukkoja!
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1. TIETOISUUDEN KASVATTAMINEN
Tietoisuus on fokusoidun, kohdennetun huomion, keskittymisen ja selkeyden tuotos. Kuten näkeminen ja kuuleminen myös tietoisuus voi olla hyvää tai
huonoa. Se on taitoa kerätä ja havaita olennaista tietoa ja tosiasioita sekä kykyä
määritellä, mikä on merkityksellistä. Se on kykyä ymmärtää järjestelmiä, asioiden ja ihmisten välisiä yhteyksiä ja vaatii väistämättä psykologian ymmärrystä.
Se käsittää itsetietoisuutta, ja ennen kaikkea kykyä käsittää, milloin ja miten tunteet ja halut vääristävät omaa käsityskykyä. Tietoisuus on kykyä havaita mitä
tapahtuu ympärilläsi. Itsetietoisuus on kykyä ymmärtää mitä olet kokemassa ja
mitä tunnet.
Valmentajan keinona tietoisuuden lisäämiseksi on korostaa ja nostaa pintaan ruumiin ja mielen ominaisuuksien ainutlaatuisuuden, ja samalla rakentaa kykyä ja luottamusta kehittyä itse ilman muiden reseptilääkkeitä. Se
rakentaa itseluottamusta ja vastuullisuutta.
Satu Vainio kommentoi (1.11.2007) oheista mietelmää blogissani seuraavasti:
Hyvä artikkeli! Ainutlaatuisuushan on usein sitä, että yhdistetään olemassa olevia asioita uudella tavalla - usein ihmisessä itsessään on jo paljon valmista, mutta irtonaisessa tilassa, toiminta ei ohjaudu. Varsinkin Tulisielujen ja Soihtujen
kanssa valmentajan yksi rooli on luoda
porukalle puitteet jumpata villejä unelmia, mutta myös luoda prosessi, jossa
porukka voi jäsentää maailmaansa uudesta näkökulmasta. Tuoda jotain uutta,
mutta ennen kaikkea miettiä, mitä vahvuuksia on jo olemassa. Ymmärryksen,
ei tiedon tasolla.

Tietoisuuden kasvattamista on tämäkin
kirja ‖Nuoren miehen suhde neitoon‖.
Kirja löytyi Kauppilan Matkailutilalta,
jossa pidimme Tiimimestarit session
8.-10.5.2008.
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2. OPETTAJA JA VALMENTAJA — ERI ELÄMÄT
Valmensimme koko päivän Jyväskylän ammattikorkeakoulun
opettajia Johanneksen kanssa (27.10.2007)
Tarkoituksena on perehdyttää heidän Tiimiakatemian oppimismetodiin eli Rakettimalliin. Missioksi on tullut synnyttää ammattikorkeakoululle monialainen yrityshautomo. Päivän aiheena oli johtamisprosessimme ennen kaikkea valmentajan näkökulmasta.

Kuva Pariisista kesäkuussa 2006: Johannes, Hanna ja Letim osallistuivat
Team Factoryn Promotapahtumaan. Takana valmentajan aivoerektio! Kuva
on otettu Solvayn kattoterassilla. Ei mikään opereissu…….
Tiimiakatemiassa johtaminen tapahtuu monella eri tasolla. Laajin kokonaisuus on koko Tiimiakatemian verkoston johtaminen. Sitten on johdettava Tiimiakatemiaa, tiimejä, tiimiläisiä ja projekteja. Eri konteksteissa tarvitaan erilaista
johtamista ja johtajuutta. Ilman kaikkia innostavaa, todella huikeaa visiota ei voi
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syntyä mitään suurta. Hyvin usein yritysten visiot ovat hukassa ja kaikki energia
ja toiminta kohdistuu olemassa olevan toiminnan pyörittämiseen. Tärkeintä on
olla (beeing) ja selvitä arkipäivän tehtävistä kunnialla. Visio pakottaa pyrkimään
jotakin kohti, tulla joksikin (becoming). Se on kaiken toiminnan suuntaamista
kohti yhdessä luotua ja synnytettyä ihannetilaa. Tiimiakatemian visio on olla
19.1.2008 Yrittäjyyden Huippuyksikkö.
On mielenkiintoista ja toisaalta surullistakin huomata, kuinka ajattelua ja
uuden kehittämistä rajoittavat ihmisten mielenmallit.
Uskallus rikkoa niitä puuttuu useimmilta. Varsinkin opettajien mielenmallit ovat
tiukat: kaikkea ajattelua ohjaavat opetussuunnitelmat, tuntikehykset ja oppimisen
pilkkominen pieniin osa-alueisiin, joita mitataan opintopisteinä. Koko oppimisen
uskomusjärjestelmä perustuu tayloristiseen maailmankuvaan, jossa osaprosessien kautta pyritään kokonaisuuksiin. Tutkinnonantokone pyörii omaa määrättyä
tahtiaan, eikä missään vaiheessa ole aikaa pohtia, onko tässä mitään järkeä.
Koulujärjestelmän opettajille suoma vapaus päättää itse metodinsa ja keinonsa saada aikaa oppimista on kuitenkin kohtalaisen suuri. Jopa kokeiluihin ja
uuden keksimiseen kannustetaan. Suurin jarru koko oppimisen kehittymiselle
tuntuu olevan opettaja itse, ja myöskin opettajayhteisöjen yhdessä luoma toimintakulttuuri ja arvopohja.
Koulujärjestelmän ikuisuusprojektina tuntuu olevan jatkuva vanhan kehittäminen ja uudistaminen. Vanhan päälle rakennetaan uutta, mutta entistä ei
koskaan romuteta. Syntyy käsittämätön, moniulotteinen, moniselitteinen ja ristiriitaisuuksia sisältävä rakennelma, jossa toiminnan suunta poukkoilee epämääräisesti löytämättä koskaan uutta selkeää tietä. Korkealaatuinen ja hyvä oppiminen on kuitenkin se kristallisoitunut tavoite, johon koko järjestelmä pyrkii.
Käsitys oppijasta ja oppimisesta pitää vihdoinkin määritellä sellaisella tavalla, että kaikilla on yhteinen sisäinen mielikuva niistä. Mitä yhteistä on oppimisella ja opettamisella? Miten ne korreloivat keskenään? Mikä on oppijan rooli oppimisessa? Mikä on vallitseva oppimiskäsitys? Näitä asioita on pohdittu
kauan, ja tutkimuksia on tehty vuosikymmeniä. Lähes kaikki tieto on jo olemassa
jota tarvitaan rakennettaessa tehokasta ja laadukasta oppimista. Kuka soveltaisi
teoriaa käytäntöön? Kuka murtaisi vallitsevan koululaitoskulttuurin? Vai onko
nykyinen järjestelmä kuitenkin se oikea organisoimaan oppimista?
Kyseessähän on todellakin oppimisen organisoiminen, järjestelmien ja ympäristöjen rakentaminen oppimisen tueksi, oppimisen mahdollistajiksi. Tarvitaanko itse asiassa ollenkaan radikaalia muutosta, oppimisen vallankumousta, uuden synnyttämistä?
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3. MIELENMALLIEN MURSKAAMINEN!
Jorma ja Kristiina Heikkilä heittävät varsin mielenkiintoisen haasteen valmentajalle kirjassa Innovatiivisuutta etsimässä
(Kauppakaari 2001).
Ihmisethän pyrkivät luomaan työpaikoillaan erilaisia käyttäytymisrutiineja, joita he toistavat viikko toisensa jälkeen.
He haastavat johtajan muutosagentiksi. Hänen tehtävään on auttaa yksilöä, ryhmää, organisaatiota tai laajempaa sosiaalista systeemiä määrittelemään ja rikkomaan haitalliseksi havaittuja rutiininomaisesti toistuvia käyttäytymiskuvioita (Heikkilä J&K 2001, 28).
Konsultoinnin (tässä tapauksessa valmennuksen) tarkoituksena on saada muutosta aikaan vapauttamalla ihmisten rakentavat voimavarat. Kysymyksessä
on luonnollisesti on sellainen ihmisissä tapahtuva muutos, jota voidaan kulloistenkin kriteerien mukaan kutsua kehittymiseksi. (Sama, 29)
Liiketalouden koulutusalan henkilökuntapalaverissa syyskuussa esittelin Tiimiakatemian nykyisiä pyrkimyksiä ja hyviä käytänteitä. Kerroin meidän oppijoiden kokevan varmaan aluksi syyllisyyttä siitä, että oppiminen ja oppimisen
arviointi ei enää olekaan meillä koulumaista. Tuntuu kuin mitään arvokasta ei
saisi aikaiseksi.
Perinteinen koulujärjestelmä antaa tunteen ahkeruudesta ja menestyksestä aivan eri tavalla. Jos osallistut säännöllisesti luennoille, teet huolellisesti etätehtävät ja saat hyviä arvosanoja tenteistä, voit hyvällä mielellä sanoa oppineesi.
Myös opettajat ovat tyytyväisiä: luennot on hyvin valmisteltu ja opetusmetodit
hallinnassa, etätehtävät tarkastettu ja tenttikin hyvin laadittu, koska annetut arvosanat ovat kohtuullisen hyviä. Toiminta -ja käyttäytymiskuviot ovat rutiininomaisesti toistuvia, tuttuja ja ennalta arvattavia.
Kuinka käy, kun yleensä 12 vuotta kestäneet koulurutiinit murskataan ja oppija
on uuden partaalla? Kuinka murtaa vanha mielenmalli oppimisesta, opettamisesta ja oppimisprosessista? On selvää, että tiimiläiset etsivät uudesta oppimismetodista jotain kiinnekohtia entiseen – he peilaavat uutta vanhaan.
He puhuvat koulusta, kun tarkoittavat Tiimiakatemiaa. He odottavat valmentajan korvaavan jollain tavoin opettajan, etsivät hänestä opettajamaisia piirteitä
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ja turvallisuutta. Heitä askarruttaa suuresti, kuinka opinnot merkitään ja mistä
suorituksista tulee opintopisteitä. He etsivät epätoivoisesti mittareita (tenttejä)
joiden mukaan oppimista arvioidaan. He haluavat lukujärjestyksen, koska eivät
tiedä, miten käyttäisivät aikansa.
He etsivät oppimisen auktoriteetteja, ihmisiä ja järjestelmiä, jotka määrittelevät oppimisen sisällön, aikataulut ja pisteen, jossa tietty opintojakso (aihe kuten
markkinointi) päättyy. Uudessa tilanteessa he varmasti kokevat syyllisyyttä ja
tuntevat omanarvontuntonsa uhatuksi.

Johdettua mielenmallien murskaamista Tiimiakatemian Rakettipäivillä Virroilla
syyskuussa 2008. Kuvassa Groovitin Henna ja Johanna, ALLA Manifantin orjat.
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Ilmakuva Schaumanin vanhasta vaneritehtaasta: ei tätä kyllä ihan tavalliseksi
kouluksi luulisi. Tiimiakatemia on toiminut näissä tiloissa vuodesta 2000.

Olen valmentajana mielenkiinnolla kuunnellut tiimiläisten dialogia.
Ehkä eniten korvaan särähtää Tiimiakatemiasta puhuttaessa sana ―koulu‖. On varsin ymmärrettävää, että usein 12 vuotta kestänyt koulurupeama on syövyttänyt tuon sanan tiimiläisten mieleen
varsin syvälle aina kun puhutaan paikasta, jossa opitaan.
―Olen pettynyt tässä koulussa ensimmäisenä vuotena siihen, että
emme saaneet bisnestä rallattamaan.‖
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Tässä lainaus erään tiimiläisen reflektiopaperista. Ristiriitaisuus oppijan mielessä ja
alitajunnassa koulun ja bisneksen kanssa on ilmeinen. Mielenmallihan sanoo, että
koulussa ei tehdä bisnestä. Miten siis ensimmäisenä vuonna voisi saada rahaa
kirstuun?

Tiimiakatemiaa pitäisi lähestyä koulun sijaan toisella tavalla.
Tämähän on itse asiassa useista osuuskunnista koostuva yhteisö. Osuuskunnat
ovat itsenäisiä, oikeuskelpoisia ja ihan oikeita YRITYKSIÄ. Ne ovat syntyneet oppijoiden omasta tahdosta ja he ovat itse ne perustaneet ja rekisteröineet. Osuuskunnat ovat vuokranneet tilat ammattikorkeakoululta, ja harjoittavat liiketoimintaa yhteisissä tiloissa. OK?

Ei tämä ole koulu, vaan osuuskuntien yhteenliittymä Tiimiakatemia!
Osuuskunnille on tarjolla asiantuntevaa valmennusta ja ne toimivat paljolti Johannes Partasen kehittämän yrittäjyyttä synnyttävän Rakettimallin mukaan. Tämä palvelu on heille ilmaista.
Jotta aloittelevat yrittäjät pääsisivät vauhtiin ja yrittäjäksi oppiminen nopeutuisi, voivat he käyttää liiketoimintansa tukena Tiimiakatemia-brändiä. Brändin ohjurina ja
osuuskuntayhteisön toiminnan suunnan näyttäjäksi on luotu Tiimiakatemian johtavat ajatukset. Ne toimivat toimintakulttuurin perustana ja ―liimaavat‖ oppijoiden
omistamat osuuskunnat osaksi suurempaa yhteisöä.

Koska tässä on kysymyksessä nuorten, kokemattomien yrittäjien
toiminta,
on katsottu ainakin toiminnan alkutaipaleella tarpeelliseksi tukea heidän yritystoimintaa erilaisilla tuilla. Tärkein niistä on varmasti Kelan tarjoama opinto-ja asuntotuki. Myös opiskelijahintainen ruokailu on mahdollista päivittäin.

Osuuskuntien yhteenliittymällä on myös tarjota eräs erikoisuus
- yhteisölle on laadittu virallinen, Bolognan sopimuksen mukainen opetussuunnitelma, jota noudattamalla tiimiyrittäjät voivat suorittaa tradenomin tutkinnon. Tämä
kestää osuuskunnassa tehdyn työn ohessa opiskellen noin 3,5 vuotta.
Tässä siis kaiken nerokkuus - ei Tiimiakatemia ole koulu vaan työpaikka, kuten
Ulla Luukas tässä tänään totesi.
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4. TIIMIN ELÄMÄ ON YHTÄ VUORISTORATAA, JA
SINUN PITÄISI JOTENKIN PYSYÄ KYYDISSÄ
Monen on vaikea uskoa kuinka paljon tiimin kehitysvaihe
(elämänkaari) vaikuttaa valmentajan työhön. Edellisen sivun Tiimin
elinkaaripeli on vielä vaiheessa, mutta siitä on jo nyt erotettavissa
varsin mielenkiintoisia asioita tiimin elämästä ja kipukohdista. Tiimiakatemialla tiimin normaali elinikä on 3,5-4 vuotta. Se on riittävän pitkä aidolle tiimiytymiselle ja sille, että kaikki tiimin kehitysvaiheet käydään varmasti läpi.

Näyttää siltä, että tiimin muotoutumisvaiheessa kaaos syntyy ensin tiimiläisten
ajatuksissa ja motiivien kompleksisuudessa. Alkuun pääseminen on haastavaa.
Ensimmäinen ratkaistava kysymys on – mitä minun pitää tehdä? Kuinka muodostan ja rakennan oman oppimiseni ja tekemiseni? Toiminta poukkoilee, on
epälineaarista ja suuntaa etsivää. Kuka näyttäisi tien? Toiminta-areena on oma
tiimin pesä, konttori. Se on turvallinen paikka, johon yhdessä kokoonnutaan ja
jossa vietetään aikaa toisista turvaa hakien.
Ainakin tänä syksynä tiimiläiset (Cromita) ovat päättäneet aloittaa päivänsä noin
kello kahdeksan omassa pesässä. Siellä pohditaan menneitä ja tulevia. Ideoidaan ja suunnitellaan projekteja. Noin kello 11 lähdetään porukalla syömään.
Iltapäivällä meno jatkuu samanlaisena. Jokainen kokee velvollisuutenaan olla
ennen kaikkea läsnä. Ennen kello 16 ei voi lähteä kotiin koskaan.
Tilanne on mielenkiintoinen. Valmentajan roolia tässä pelissä mietityttää: kuinka paljon hän voi puuttua tiimin arkipäivään ja johtaa prosessia? Olemme usein
miettineet, että tärkeintä alkuvaiheessa on saada tiimi pysymään liikkeessä.
Vain tekeminen ja haasteet muotouttavat tiimin.
25.10.2007 ”19-vuotias poikani kuvasi tänään yhtä tiimeistämme valokuvausstudiossa heidän nettisivujaan varten. Hän totesi tiimien hänen havaintojensa mukaan koostuvan varsin erilaisista tyypeistä. On äänekkäitä ja vilkkaita, samoin
muutama ”koviskin”. Sitten on tietysti yksi hiljainen, jota kaikki kiusaavat. Tyyppien erilaisuus on kuulema silmiin pistävä.”
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Belbinin testi siis toimii. Olemme kokeilleet myös nk. ‖open space‖ menetelmää,
jossa opiskelijat voivat itse muodostaa tiiminsä. Tulokset olivat heikkoja – kaikki
samanlaiset yksilöt löysivät toisensa. Oli varsin rauhallisia ja seesteisiä tiimejä,
kaikki vilkkaat ja eläväiset löysivät toisensa tupakkapaikalta ja tietysti muodostui
yksi hyvien tyyppien tiimi. Tiimikoko jäi tässä kokeilussa liian pieneksi, keskimäärin 8-12 henkilöä. Se on ehdottomasti liian pieni tiimi.
Nykyisin tiimit ovat aina aloittaessaan 20 henkisiä. Vaikka tiimin dialogi ei heti
toimikaan, on joukko täynnä energiaa ja jännitteitä. Belbinin testi on oiva apuväline muodostettaessa tiimejä. Testi tehdään ensimmäisinä päivinä. Tulosten perusteella tiimit muodostetaan siten, että jokaiseen pyritään valitsemaan yhtä paljon tyttöjä ja poikia. Tiimeissä tulee olla edustettuna kaikkia tiimirooleja.

Samanlaisuutta pukeutumisessa, silti persoonallisuuksien erilaisuutta. Cashmir
Rakettipäivillä 2008 palvelushenkilökuntana.
Tiimi luo toiminnallaan yhteistä tarinaa. Tarina voi harhautua ja sen sisällöksi
tulee olettamukset sekä ihannekuvat oikeaksi koetusta tiimitoiminnasta ja tiimiläisestä – tekoja ja tapahtumia suodatetaan arvoihin ja odotuksiin sopiviksi tarinoiksi, jotka ovat totta, mutta eivät kerro asioiden todellista tilaa ja niiden taustamuuttujia. On päästävä kiinni todellisuuteen! Vaikka tiimi toimii periaatteessa
ilman hierarkiaa, ei asia kuitenkaan niin ole. Onko tiimissä kuitenkin joku auktoriteetti? Kuka vaatii? Kenelle pitää selitellä ja tehdä tiliä? Mistä syntyy tiimikuri? Et
kai ole valmentava auktoriteetti itse?
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Valmentajalla tulee olla pelisilmää – tiimin toimintaa on seurattava tarkkaan ja
löydettävä avainpelaajat. Tärkeintä on olla läsnä ja aina tavoitettavissa, ei aina
paikalla. Valmentajalta vaaditaan tiimin muodostumisvaiheessa:
selkeyttä niin puheessa, sanomassa kuin teoissakin
johdonmukaista toimintaa, esimerkkinä olemista
taitoa kertoa innostavia tarinoita, on annettava syöttöjä
kykyä luoda turvallinen ja kaikki huomioon ottava ilmapiiri
hiljaisempia tiimiläisiä on kannustettava ja kysyttävä ‖fiiliksiä‖.

Heti alussa on saatava tiimi tekemään yhdessä töitä, tekemisen puute tappaa
vauhdin ja hidastaa tiimiytymisprosessia. Vanhempien tiimiläisten reflektiopapereista (tehdään kahden vuoden jälkeen) nousee pintaan alkuvaiheen kaaos. Toiminnan ohjureita on liian vähän, tartuntapinta luistaa ja turhautuminen iskee
päälle. Tilannetta auttaa valmentajan tiukka ote, yhteiset mökkireissut ja perehdyttäminen Tiimiakatemian oppimismetodiin.
Jo tiimin alkumetreillä on tärkeää saada aikaiseksi luottamuksen ilmapiiri. Tiimiläisten ajatukset ja kokemukset pitää saada läpinäkyviksi. Läpinäkyvyys tarkoittaa, että toimintaa kuvataan sellaisena kuin se on.

Heti tiimin alkuvaiheessa on ryhdyttävä mittaamaan ja arvioimaan. Vaikka Tiimiakatemiassa oppiminen on lujasti itseohjautuvaa, tarvitaan muutama hyvä
mittari, joita on helppo käyttää ja seurata.
Osuuskunta Cameo Solution on kehittänyt mainion Pinko-arviointimenetelmän,
jossa eri kuukausille valitaan mitattavat asiat, ja kun tavoite on saavutettu, laitetaan ruksi lappuun. Tietysti ‖pinkon‖ saavuttaneet palkitaan.
Oheisessa kuvassa näet pinkot kahdelle eri kuukaudelle.
Syyskuussa mitattavia asioita ovat: kirjapisteet, portfolion aloittaminen,
treenipäiväkirjan hankinta, oppisopimuksen teko, asiakaskäynnit, motorolien teko, esseitten laitto Tietovirtaan ja Rakettimallin Y1 prosessi.
Lokakuussa mitataan taas: kirjapisteitä, ristipölytyksiä, johtavien ajatusten
esseen tekoa, lukuohjelman laatimista, asiakaskäyntejä, asiakastapaamisten suunnittelua.
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Tiimin Myrskyvaiheessa esiintyy runsaasti kilpailua, tunteet
ovat pinnalla ja ratkaistavaksi tulee jatkuvasti ennalta arvaamattomia konflikteja. Jotkut ovat sitä mieltä, että keskimäärin kolme neljäsosaa koko tiimin kehittymisajasta käytetään ensimmäiseen ja toiseen vaiheeseen.
Myrskyvaiheessa osallistujien tunteet vellovat laidasta laitaan. Nostetaan esiin uusia ongelmia, jotka vastaavasti aiheuttavat lisäongelmia. Ihmisten syvien tunnetilojen (emootioiden) esiin tuleminen,
ryhmäkonfliktit ja ennakoimattomat tilanteet ovat jatkuvan
hämmennyksen aiheuttajia.
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Jotta tavoitteet saavutetaan, tiimille on luonnollisesti sallittava joksikin aikaa melkoinen käymistila…..
Tiimiläisen kehitys ja oppiminen voi alkaa vasta sitten, kun ajatukset ja oma tekeminen tulevat läpinäkyviksi. Tiimiläiset pitäisi saada pohtimaan avoimesti sitä,
peittävätkö he oman riittämättömyytensä, kokevatko he epätoivoa siitä etteivät
osaa tai tiedä, painaako heitä syyllisyyden tunne, kun he eivät saa mitään aikaiseksi, puuttuko heiltä rohkeus? Mieli myrskyää!
Harva tiimiläinen uskaltaa kertoa asioiden todellista tilaa ja omia heikkouksiaan
sekä pelkojaan. Valmentajan pitää kaikin mahdollisin keinoin avata tarinat auki,
tarttua pieneenkin oljenkorteen, josta voisi löytyä tie aitoon dialogiin, johon tiimiläinen uskaltaa ja haluaa osallistua omana itsenään ilman mitään roolipaineita. Vain katsomalla totuutta silmiin voidaan päästä tiimin seuraavaan kehitysvaiheeseen.
‖Riisu naamiosi, haluan nähdä sinut sinuna. Arvostan sinua sellaisena kuin todella olet, ja vain sellaisena.‖ Olen kehitellyt hyviä keinoja auttaa tiimiä löytämään yhteinen tie:

1. Kysy, mitä aiotte tehdä tänään, huomenna, ensi viikolla, tässä kuussa…
2. Kysy, mitä olette tehneet tällä viikolla, eilen, tänä aamuna….
3. Siis pyydä heitä suunnittelemaan oma ajankäyttönsä / tiimin ajankäyttöä,
sillä mitä tarkemmin suunnitellaan ja aikataulutetaan, sitä parempia tuloksia
saavutetaan.
4. Ole kiinnostunut heidän tekemisistään, anna palautetta ja kannusta - palautteen ja arvioinnin avulla ilmaiset olevasi kiinnostunut heistä, heidän tekemisistään ja kehittymisestään.
5. Vaadi ikävätkin faktat pöytään, ei sitä varten, että voisit moittia heitä, vaan
siksi, että voisit auttaa heitä ja luoda paremmat mahdollisuudet menestyä.
6. Kerro taas kerran innostavia tarinoita ja heitä syöttöjä.
7. Älä kiinnitä liikaa huomiota siihen, mitä he ovat, vaan siihen, miksi he voisivat tulla (being>becoming).
8. Älä lukkiudu omiin mielenmalleihisi ja ilmaise itseäsi niiden lävitse – katso
tiimin toimintaa avarin silmin ilman ennakkoasenteita.
9. Tilanteet eivät toistu samanlaisina kuin ‖ennen vanhaa‖. Jokainen tiimi on
erilainen, siksi myös jokainen ‖peli‖ (tiimiprosessi) on erilainen. Olet myös
oppija, et asiantuntija.
10. Ole jälleen kaikessa toiminnassa johdonmukainen, ilmaise itseäsi selkeästi,
älä anna sanomasi hukkua sanahelinään ja jossitteluun. Älä syyllistä!
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Pidä yllä hauskuuden ilmapiiriä, anna tilaa hulluillekin ajatuksille, kannusta kokeiluihin ja hyväksy epäonnistumiset, jos kerran on yritetty tosissaan.
”Tiimityöskentelystä kieltäytymisiä tapahtuu eniten myrskykokemusten
perusteella. Jotkut yksilöt eivät vain kestä tätä vellovaa sekamelskaa. Sellaisten
on tavallaan pakko vetäytyä syrjään tai ajatella, että yksin selviää tilanteesta
haavoittumatta.
Käytäntö on osoittanut, että erityisesti myrskyvaiheessa muutamat kovia kolhuja
saaneet ja omasta osaamisestaan epävarmat ihmiset kieltävät koko tiimityöskentelyn tehottomana työskentelytapana. Nämä henkilöt käpertyvät mielellään
omaan työhönsä ja alkavat etsiä tekosyitä, jotta heidän ei tarvitsisi osallistua tiimin työskentelyyn.
Muutamat haluavat palata takaisin pehmeään ja sivistyneeseen työskentelyyn,
johon he tottuivat muodostusvaiheessa. Tällainen aikaisempiin kokemuksiin
taantuminen ja niiden ihailu on hyvin tyypillistä sellaisilla tiimin jäsenillä, jotka
kokevat omin avuin tapahtuvan etenemisen mahdottomaksi. Osa taas haluaisi edelleen mellastella myrskyvaiheessa ja kokea "todellista elämisen makua",
kuten eräs tiimissä työskentelevä asian osuvasti ilmaisi.
Taitavasti johdettuna myrskyisästä tiimin kehitysvaiheesta saadaan monessa
suhteessa laadukkaampia tuloksia kuin yhtä köyttä vetävästä ja harmonisesta
hyssyttelyjoukosta.
Jotta kehityksessä päästäisiin eteenpäin, ryhmän on yleensä fasilitaattorin avustamana selvitettävä itselleen hämmennyksensä, jonka se on itselleen
aiheuttanut, ja havaittava se informaation ja osaamisen rikkaus, joka prosessin
aikana on tullut kaikkien ulottuville. Jäsenten on tunnustettava, että jokaisen tulee itse kantaa vastuuta sekä itsestään että koko tiimistä.‖ (Heikkilä:Tiimit)

Joskus apua tiimin myrskyvaiheen voi hakea vaikka metsästä. Uusi
ympäristö voi avata mieltä ja tuoda uusia polkuja tiimin elämään
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Teimme Cromita-tiimin kanssa reissun Pielavedellä, jossa neljä tiimin tyttöä olivat avaamassa
Satamakahvila Laivuria. He olivat tehneet kunnan kanssa sopimuksen kahvilan pyörittämisestä kesällä 2008. Matkan tarkoituksena
oli tehdä tiimille toimintasuunnitelma syksylle ja valita uusi johtoryhmä. Seuraavanlainen muistio syntyi näistä treeneistä.
Onko se nyt ohi? Onhan se. Vuosi on filminauhana aivoissa. KAAOS! Valmentajan työn eräs mielenkiintoinen puoli on se, että nk. lukuvuoden jälkeen kaikki
loppuu kuin veitsellä leikaten. Jos Tiimiakatemialla oli kevätjuhlat itkisin - onnesta. Sillä tämä on ollut todella hieno vuosi. Sain syksyllä valmennettavakseni uuden pinkkutiimin - Cromitan.
Olimme tiimin kanssa koko kevään aavikolla. Tuntui siltä, ettemme pääse yhtään
eteenpäin. Tuskaa, turhautumista, täysin tuloksetonta toimintaa. Sitten lähdimme Pielavedelle, jossa neljä upeaa naistamme tulee pitämään Satamakahvila
Laivuria koko kesän.
Maanantai iltapäivä, ilta ja alkuyö olivat uskomattoman hienoa dialogia. Tiimi
valitsi itselleen uuden johtoryhmän. Pielaveden reissun jälkeen tiimi on syntynyt
uudelleen. Aavikko vaihe on ohitettu, ja olemme nousseet tiimin kehityksessä
uudelle haastavalle portaalle.
Seuraavassa otsikkomuistio treeneistä. Se kuvaa hyvin sitä monimutkaisuutta ja
ajatusten sekamelskaa, joka voi syntyä vain tiimin treeneissä.
1.

Cromita synnyttää uuden Cromitan...vai? Mikä on valmentajan rooli tässä
kokonaisuudessa, vähän epäselvä. Se olisi syytä synnyttää.

2.

Tarvitaan lisää taloudellista sitoutumista tiimiin (osakeyhtiön perutaminen). Päämäärä ja strategiat pitäisi tehtä syksyllä. Samoin tarjooman synnytys ja syyskampanja.

3.

Olisiko tehtävä oikea liiketoimintasuunnitelma?

4.

On keskityttävä olennaiseen: mitkä asiat ovat olennaisia tiimin menestyksen kannalta? Mitä pitää tehdä, että toiminta tulisi tehokkaammaksi ja yksinkertaisemmaksi?
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5.

Valkoinen hattu päähän: Cromita sai täpityksessä vain kolme täppää! Jotain on pielessä pahasti.

6.

Uuden johtoryhmän valinta. Milloin aloittaa toimintansa? Onko asialla kiire? Kuinka kauan vanha ja uusi johtoryhmä toimisivat päälleikkäin?

7.

Kaikki haluavat viedä tiimiä eteenpäin, on löydettävä kadonnut yhteishenki
ja kehitettävä asioita yhdessä paremmaksi. Kadonnut innostus on löydettävä! Onko tämä epäluottamuslause nykyiselle johtoryhmälle? Nykyinen
tiimiliideri on vasta nyt herännyt johtajuuteen….

8.

Bisnes on saatava rallattamaan.

9.

Cromitan nykytila laittaa kavereiden ilmeet todella hyvin vakavaksi. Miten tästä eteenpäin?

10. Seuraavan tiimiliiderin ominaisuudet/taidot/tiedot: organisointikykyinen,
tiimiä motivoiva, jämäkkä esimerkillä johtava, pitää tiimin kurissa, käppäilyjohtaja. Osaa myös johtaa johtoryhmää. Hyvä antamaan ja ottamaan
vastaan palautetta. Paljon toiveita siitä, että kehityskeskusteluja pitäisi olla
enemmän kuin kerran vuodessa. Millainen orientaatio: rahanteko vai joku
muu? Jokainen on hakemassa erilaisia asioita ja oppeja Tiimiakatemialta,
Joku on valittava, kahta ihmistä ei voi yhdistää. Hyvien puolien mukana
tulee tietysti myös puutteita, kukaan ei ole täydellinen.
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11. Dialogi toimii yllättävän hyvin, porukka osaa kuitenkin rauhoittua.
12. Pitää pystyä tekemään itseään kiinnostavia töitä eikä pelkästään rahan
takia inventaarioita. Mitä ne opit niistä oikein ovat?

13. Tiimi on kuitenkin huomattavasti kehittyneempi tiiminä mitä konkreettiset
tulokset kertovat. Mistä kohtalaisen surkeat tulokset voivat johtua? Huonoa tuuria? Liideri pitää valita dialogin kautta eikä äänestämällä, ja näin
tehdään. Osuuskunnan nimi valittiin äänestämällä ja se oli katastrofi!

14. Ehdotettiin klo 22.10 Olli Villaa uudeksi tiimiliideriksi. Johtoryhmää hahmoteltiin myös kokonaisuutena. Elina talouspäällikkönä, ja Hyde viestintäpäällikkönä. Satu Hakaa ehdotettiin asiakaspäälliköksi. Elina kertoi, että jo
pienenä tyttönä oli tehnyt tilastoja ja tykännyt luvuista. Hän on tullut lähemmäksi tiimin ydintä viime kuukausina. Kalle yritti koko ajan nopeuttaa
johtoryhmän valintaa.

15. Kello 22.43 alkoi olla ilmassa rakentavaa henkeä ja hyvää mieltä sekä
yksimielisyyttä. Ehdokkaita jopa ylistettiin teoista, ja Hyde oli hämmentynyt asiasta. Kyllä naisiakin pitää saada johtoryhmään ihan tiimin hyvinvoinnin kannalta, vastakkain asettelua on nähty ihan tarpeeksi.

16. Kello 23.03 valittiin talouspäälliköksi ja Hyde viestintäpäälliköksi 23.08.
Kello 23.57 eikä asiakaspäällikköä vieläkään valittu, tuntuu väkinäiseltä.

17. Kello 00.02 kaikki on tältä päivältä ohi. Cromita vetäytyy väsyneenä mutta
onnellisena yöpuulle Hostelliin. Aamulla kello 10 Tiia päättää yrittää asiakaspäällikön hommia ja johtoryhmä on valittu! (Tiimin kannattaa lähteä
matkaan ja viettää yhdessä laatuaikaa. Alla kuva LÄN-sessiosta).
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Suoritusvaihe kestää yllättävän lyhyen aikaa, sillä Tiimiakatemiassa tiimit toimivat 3,5 vuotta. Kokemustemme mukaan viimeiset puolitoista vuotta ovat selkeästi tuloksellista
tahkoamista. Osaamisen kehittyminen, asiakkuudet ja tarjooman synnyttäminen vievät aikaa, kehitystä ei voi luonnottomasti nopeuttaa.
Miten valmentaa tiimiläisiä asiakaspinnassa. Tiimiakatemialla tilat ovat todella
viihtyisät. Luokat on korvattu nojatuolikabineteilla, joissa tuolit on sijoitettu dialogiympyrään. Todellinen haaste on saada porukka liikkeelle ja asiakaskäynneille.
Suoritusvaihe ei pääse vauhtiin, ellei tiimillä ole asiakkaita!

Tiimiläisen todellinen näytön paikka ovat asiakaskäynnit.
Kuinka uskaltautua asiakkaan , tuon tuntemattoman, arvaamattoman ja joskus
pelottavankin ihmisen luo? Tämä ei ole helppoa edes aikuiselle, miten se olisi
helppoa nuorelle ja kokemattomalle. Useimmiten heillä ei tiimitoiminnan alkuvaiheessa ole edes mitään konkreettista myytävää - käyntikortit ja esitteet ovat teon
alla ja tuoteaihiot vielä kaupallistamatta.

Nuorilla yrittäjillä on kuitenkin monta ainutlaatuista myyntiargumenttia puolellaan.
Ensimmäinen on tietysti nuoruus ja viattomuus - emme osaa vielä mitään, mutta
meillä on halua oppia ja yrittää. Meillä on uskomaton tahtotila, ja olemme voittaneet pelkomme ja lähteneet matkaan kohti tuntematonta asiakkuuksien maata,
jossa aluksi aikaa vietetään täydellisesti epämukavuusalueella. Nöyränä mutta
suoraselkäisenä kohti uusia haasteita. Asenne ratkaisee, vannoo moni yrittäjä.
Ja nuorilla on monasti oikea asenne ja innostus.

Nuorilla on myös rohkeutta murtaa toimialoilla vallitsevat käytänteet ja ajatusmallit.
He yksinkertaisesti ajattelevat asioista eri tavalla kuin aikuiset. Heillä on käsitys
ennen kaikkea siitä, miten nuoret elävät ja kuluttavat. He ovat oman heimonsa
asiantuntijoita. He pystyvät arvioimaan yritystä asiakkaan näkökulmasta. Monet
yritykset nimittäin käpertyvät omaan kuoreensa, elävät omaa sisäistä elämäänsä
unohtaen kokonaan asiakkaan. Stefan Engeseth pohtii tätä asiaa kirjassaan
ONE - a consumer revolution for business (2006).
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Varsinkin suurilla yrityksillä on brändistään oma sisäinen ―totuus‖ tai uskomusjärjestelmä, ja samaan aikaan kuluttajilla on aivan toisenlainen käsitys/mielikuva
asiasta. Tässä tilanteessa tarvittaisiin tulkkia, joka toisaalta antaisi tietoa kuluttajien uskomuksista ja mielipiteistä ja toisaalta madaltaisi kuluttajien ja yrityksen
välistä näkymätöntä raja-aitaa.

Yleensä palaute asiakaskäynneiltä on kuitenkin erittäin positiivinen.
Keskustelu on sujunut kohtuullisen hyvin, tiimiläisten ja tiimiakatemian toiminnasta ollaan oltu kiinnostuneita. Jotta suoritusvaihe olisi mahdollisimman tuloksellinen täytyy tiimillä olla yritysmaailman kumppaneita, kanta-asiakkaita. Ensimmäiset kuluttajien uskomuksista ja mielipiteistä ja toisaalta madaltaisi kuluttajien
ja yrityksen välistä näkymätöntä raja-aitaa. Ensimmäiset kaksi vuotta ovat asiakkuuksien etsimisen aikaa, ja nyt on aika korjata satoa.

Tarina siitä, kuinka isot jutut voivat saada alkunsa
pienestä asiakaskäynnistä

Osuuskunta Jofi (Krokodiili): Kotakahvila Jyväskylän satamassa
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Jyväskylää ympäröivät järvet, tai paremminkin Jyväskylä on rakentunut järvien
rannalle. Lähinnä keskustaa on Jyväsjärvi – sen toisella rannalla on kaupungin
keskusta ja toisella Kuokkala. Järvi keskellä kaupunkia!
Jo usean vuoden ajan Jyväskylän kaupunki on aurannut järven jäälle pari kilometriä pitkän retkiluisteluradan ja latukoneella ladut. Kevättalven viikonloppuina
tuntuu siltä, että lähes kaikki kaupungin asukkaat haluavat luistella, hiihtää ja
kävellä jäällä. Liikkeellä on tuhansia ihmisiä, nuoria, vanhoja, lapsia, perheitä,
pariskuntia. Timo Rusanen oli ensimmäinen yrittäjä, joka keksi oivan idean – jää
on täynnä väkeä, eikä tarjolla ole mitään palveluja. Syntyi kankaasta tehty kota,
jossa Timo keitteli ulkoilijoille pannukahvia ja paistatti makkaroita useana talvena.
JOFIN TYTÖT PÄÄTTÄVÄT LÄHTEÄ ASIAKASKÄYNNILLE
Syksyllä 2004 Tiimiakatemialla aloittanut Ideaosuuskunta Jofin (hyväolo) jäsenillä oli pulma. Pitäisi uskaltaa lähteä asiakaskäynneille, koska yhteisössä kiersi
huhu, että ellei ole asiakaskäyntejä, ei ole myöskään kauppoja. Kautta aikain
asiakaskäynnit ja asiakkaille soittaminen on ollut kaikkein haasteellisinta uusille
tiimiakatemialaisille. Aihetta kierretään sujuvasti päivästä toiseen. Yleisin syy,
miksi asiakkaisiin ei voi lähteä on se, että ei ole mitään myytävää! Hyvänä kakkosena tulee käyntikortit, sillä ne ovat ensimmäisen vuoden mittainen suunnitteluprojekti. Todellisen syy välttää asiakaskäyntejä on ammatikseen edustajan ja
myyjän työtä tekeville tutut kynnys -ja puhelinkammo.
Siis osuuskunnan kassa oli tyhjä. Joukko nuoria neitoja keksi, että kannattaisi
varmaan käydä tutustumassa TE -keskuksen toimintaan. Siellähän on tietoa yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta. Joukolla lähdettiin, yksin ei aluksi uskalla kukaan.
Vierailu olikin kaikille yllätykseksi varsinainen menestys. He tapasivat Timo Rusasen, joka ehdotti, että eikö Osuuskunta Jofi voisi ryhtyä kotakahvilan pitoon
Jyväsjärven satamassa. Hän voisi edullisesti myydä pannut ja porontaljat sekä
lisäksi kouluttaa porukan keittämään pannukahvia. Tarjous oli niin houkutteleva,
että tytöt tarttuivat siihen heti.
MISTÄ RAHAT KOTAAN?
Innostus oli valtava. Jo ensimmäisenä opiskeluvuotena tiimillä oli oma kahvila,
siis oikeaa yritystoimintaa. Kaikkien mielestä kahvilatoimintaa ei enää voisi harjoittaa kangaskodassa, vaan satamaan pitäisi talveksi saada oikea hirsikota.
Kotavalmistajiin otettiin yhteyttä, ja sopiva vaihtoehto löytyi hintaan 5000€. Hinta
oli tingitty, sillä valmistaja ymmärsi tuotteen mainosarvon Mutta mistä rahat?
Osuuskunnan tili oli lähes tyhjä. Kodalle saatiin maksuaikaa, mutta rahoittajat piti
hankkia itse. Vielä tänä päiväkään ei ole selvyyttä, kenen sukulaiset saatiin puhuttua ympäri tähän riskibisnekseen. Mutta kaikkien iloksi upo uusi hirsikota kaunisti sataman miljöötä joulukuussa 2004.
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Kotakahvila koettiin Ammattikorkeakoulun hallinnossa myöskin riskinä, siksi tiimin valmentaja sai käydä melko ahkeraan ‖pääkallopaikalla‖ selvittämässä projektin tilaa ja tiimiläisten vointia. Yhteisymmärrys oli kuitenkin hyvä, vaikka kahvilan pyörittäminen nuorille noin 20 -vuotiaille yrittäjille olikin melko moinen riemukas haaste.
JA KAUPPA KÄY JA PANNUKAHVI MAISTUU
Kevät meni kodassa todella hyvin. Asiakkaita riitti paljon viikonloppuisin ja palaute oli erinomainen. Monta mielenkiintoista tarinaa syntyi: Sari poltti ihanan pitkät
ripsensä kahvia tulilla keittäessään, mutta jatkoi töitään silmiään hieman räpytellen ja ulkoilijat saivat todella vasta keitettyä pannukahvia. Ville myi yhtenä sunnuntaina 300 grillimakkaraa, ja sitä pidetään edelleen virallisena ennätyksenä.
Valmentaja oli omalla pienellä panoksellaan mukana toiminnassa. Yhtenä yönä
syntyi autotallissa puinen kotakahvila kyltti ja vanerista A-mainosseisoja kadun
varteen. Mainos oli aivan mainio, vaikka siinä luki suurin kirjaimin ‖Kotatakahvila‖. Kun kevät koitti ja jäät sulivat, oli aika myydä kota pois. Siinä päästiin
omilleen ja tilinpäätös ensimmäisestä kaudesta oli positiivinen
MITÄ TÄSTÄ KOTATAKAHVILA-PROJEKTISTA OPITTIIN
Tiimiakatemian tapaan projektista tehtiin synnytys. Siinä projektiryhmä esittelee
muille projekteissa saatuja oppeja ja kolahduksia. Kiteytys oli seuraava: Olihan
siinä toiminnassa jotain kehitettävää:
ammattiylpeys puuttui
markkinointi puuttui
budjetti puuttui
johtaminen puuttui
Paljon oli opittu ja toiminta jatkui jofilaisten toimesta vielä kaksi talvea, kunnes
projekti periytettiin Osuuskunta Krokodiilille.

Yhteisten kotapalavereiden sopiminen oli aluksi vaikeaa,
sitä kuvaa seuraava keskustelu:
Hei, meillä on Kotapalaveri!
Milloin se on?
Se on ensi tiistaina treenien jälkeen.
Sori, mä en pääse, mä oon silloin kipee!
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5. VAPAUS HUIMAA, MUTTA VASTUU PAINAA
Tätä kuvaa ei voi oma sukupolveni koskaan unohtaa :Easy Rider
matkalla! Kadehdittava vapaus, riippumattomuus yhteiskunnasta
ja rahasta, vain tuulen laulu korvissa ja V2 kone jalkojen välissä.
Eihän tässä hyvin käynyt. Amerikan keskiluokkaiset talonpojat ampuivat nämä ‖hipit‖ suoraa ajosta. Riippumattomuus on uhka olemassa olevalle, eikä riippumattomien liikkeitä voi ennustaa.
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Olemme mekin olleet hallinnon rattaissa, mutta tuota aikaa en kyllä haluaisi kovasti muistella. Erilaisuus on aina uhka ja oma viestintästrategiamme oli tuolloin
selkeä: ei kerrota muuta kuin se, mikä on välttämätöntä. Mutta eihän siitä hyvää
seurannut. Toimintamme koettiin koko Jyväskylän ammattikorkeakoulun taholta
niin hallinnollisena kuin alussa myös taloudellisena riskinä. Tuota Tiimiakatemian ja Jamkin välistä napanuoraa on sitten mittailtu välillä oikein olan takaa, ei
enää niinkään.

Tiimiakatemiassa oppijoiden kontrollointi on tietoisesti pidetty mahdollisimman pienenä. Kurista ja järjestyksestä huolehtii oma tiimi.
Auktoriteettina valmentaja ei ole se oikea, ainoastaan arvojohtaminen voi tulla kyseeseen. Yhteiset Johtavat ajatuksemme ovat se
peliväline, jolla valmentaja voi operoida omalla pelikentällään. Valmentaminen on johtamista, mutta minkälaista? En osaa vastata!
Esimerkkinä siitä, miten pinkkutiimi johtaa jäseniään olkoon seuraava sähköposti:
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Huomenta Manifanttiset!
Kävimme tänään rangaistuslautakunnan kanssa tiukkaa keskustelua
yhteisistä pelisäännöistä. Mielenkiintoista oli ja ratkaisuja teimme.
Kuulette asiasta tiistaina lisää. JO KAINEN tekee ajatuskartan/ esseen/
kirjaa ranskalaisin viivoin vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
Treenit: Mikä on treenien tarkoitus? Miksi olen tullut tänne? Pohdi,
miksi oikeasti olet hakenut Tiimiakatemiaan (vastaukseksi EI riitä, että
huvin vuoksi/ en keksinyt muutakaan/ koska kuulosti hauskalta..) .
Haluanko minä oikeasti olla täällä? Miksi? Miten olen varma asiasta?
O nko tämä oikea paikka minulle ja mistä tiedän sen? Miten ansaitsen
paikkani tiimissä joka päivä? Pohtikaa, pohtikaa ja pohtikaa vielä lisää.
Vastaukset käymme kysymyksiin tiistain treeneissä. Ja se joka ei tätä tee, kärsii.
"Maailmassa on monta asiaa, joita et
voi muuttaa. Yhtä voit ja se on oma
asenteesi." Juhani Wahlsten

Itse ohjautumisen riemu ja kirous! Meillä kaikilla
on yhteinen haaste (myös valmentajilla): laiskuuden ja saamattomuuden kehän murtaminen. Itsensä johtaminen on kova laji ja oman ajankäytön suunnittelu todella haasteellista.
Todelliset arkipäivän arvot löytyvät jokaisen kalenterista, sillä se kertoo parhaiten, mitä pidät
tärkeänä ja mihin päiväsi ja viikkosi käytät. Monesti sana EI on kaikkein tehokkain. Kaikkeen ei
aikasi riitä, jostain on luovuttava jotta saisit aikaa
jollekin tärkeämmälle.
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6. TIIMIN TYÖFUNKTIOT
1.
Informointi eli tietojen saaminen on tiimille elinehto. Milloin on kysymyksessä jäsenten henkilökohtaisten kokemusten jakaminen, milloin eri spesiaalialojen asiantuntijoiden käyttäminen. Tiimillä pitää
olla joko omassa piirissä tai tiimin ulkopuolella toimivia yksilöitä,
joilla on taitoa kerätä tietoa sekä informoida muita. Tämä taito
puuttuu Tiimiakatemialta lähes kokonaan.

2.
Innovointi on monen organisaation ja tiimin keskeisiä tehtäviä. Innovoinnilla tarkoitetaan uusien ideoiden tuottamista, uudelleenajattelun herättelyä sekä sellaisten uusien keinojen etsintää ja kokeilua, joilla hyökätään akuuttien ja ennen kokemattomien ongelmien
kimppuun. Tässä tiimien toiminta on vielä puutteellista, minne
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luovuus on hävinnyt? Loppuun vieminen ja konkreettinen toteuttaminen ontuu. Tarvitaan LÄN eli Innovoijan/tuottajan Tie
— koulutusohjelma

3.
Aloitteen tekeminen, uusien asioiden alulle paneminen ja erilaiset
hankkeet ovat organisaatioissa arkipäivää. Jotta tiimin vision mukaista aloitteellisuutta voisi tapahtua, osallistujilta edellytetään sitoutumista. Tähän tarvitaan ihmisiä, jotka spontaanisti ja halukkaasti ryhtyvät uusiin hankkeisiin, nauttivat uusien mahdollisuuksien etsimisestä ja saavat myös muut vakuuttuneeksi siitä, että heidän ajamansa uudistuskohteet ovat merkittäviä ja usein myös välttämättömiä jatkuvan kehityksen kannalta.
Tässä olemme kohtalaisen pitkällä. Ideoita syntyy ja porukka
on valmis heittäytymään haasteeseen. Johtaminen ja projektitiimien rakentaminen ei tunnu olevan kovinkaan helppoa.
Haasteita löytyy. Sitoutumisen taso vaihtelee, ja pitkäjänteinen toiminta ontuu, väsytään tai kyllästytään kesken kaiken.
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4.
Kehittämistä tarvitaan heti, kun on tuotettu sellaisia ideoita, jotka
on kyetty vakuuttavasti myymään kehittämisestä vastaaville. Kehittäminen voidaan tulkita vastakkaisten asioiden vuoropuheluna. On
nähtävä ero uuden ja vanhan toiminnan välillä.
On siis kyettävä kohtaamaan vastakkaisuuksia: luottamusta – epäluottamusta, itseohjautuvuutta – alistuvuutta, aloitteellisuutta –
syyllisyyden tunteita, pätevyyttä – huonommuuden tunnetta, identiteetin kasvua – identtiteettikriisiä, läheisyyttää – eristyneisyyttä,
luovuutta – vanhoissa kaavoissa pysymistä, merkityksen kokemista – toivottomuutta.
Kehittämisessä on kohdattava näitä kaikkia tiloja ja myös useimpien tiimin jäsenten on niitä koettava omissa nahoissaan.
Vastakkaisuuksia maistelemalla löydämme kehittämisessä ja
omassa kehityksessämme meille sopivat rajat.

5.
Organisointi liittyy yleensä jokaisen työntekijän päivittäiseen työhön
tehtävistä ja organisaation tasosta riippumatta. Organisoinnin tehtävänä on luoda rakenteita, joiden varassa monisyisetkin ja alun
perin sekavalta tuntuvat asia - ja tehtäväkokonaisuudet saavat järkevän ja ymmärrettävän sekä muille helposti kommunikoitavan
muodon. Organisointitaidot ovat meillä puutteellisia, tämä liittyy johtamiseen ja on sen yksi tärkeimmistä tehtävistä.

6.
Tuottamista odotetaan yleensä kaikilta organisaatioilta tai työskentelytiimeiltä. Kyllä Tiimiakatemialla saadaa paljon konkreettista aikaiseksi. Pystymme tuottamaan ennen kaikkea laadukkaita tapahtumia, mutta tuottamisen taito tulee ulottua muuhunkin
bisnekseen.

7.
Kontrollointi kuuluu olennaisen osana kaikkeen tuottamiseen ja tekemiseen. Kontrollointi on parantunut huomattavasti viime
vuosina, mutta turhaa byrokratiaa tulee välttää, tärkeintä on
itsekontrolli!
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8.
Ylläpitämisellä tarkoitetaan työskentelyn jatkuvaa ja tehokasta jatkumista. Kysymys on yleensä pyrkimyksestä saada kaikki resurssit
äärimmilleen käyttöön. Meidän oma ”kone” yskii välillä, ja tämä johtuu ennen kaikkea huonosta johtamisesta. Kaikki resurssit ovat välillä täysin käytössä, mutta niiden suuntaaminen kohti yhteisiä päämääriä on puutteellista. Emme toimi aina samassa rytmissä.

9.
Yhteyksien luominen kaikkien edellä kuvattujen toimintojen välillä
tapahtuu vuorovaikutteisena prosessina. Sitä voidaan kutsua myös
toimintojen koordinoitumiseksi. Taas törmäämme johtamiseen.
Viestintä ei toimi ja oppiva organisaatiomme ei pysty jakamaan kokemuksellista tietoa tarpeeksi tehokkaasti.

E

ndurance oli brittiläisen tutkimusmatkailija Sir
Ernest Shackletonin höyrykonein varustettu parkkilaiva. Endurance rakennettiin Norjassa, Sandefjordissa kuuluisan arktisten alueiden laivanrakentajan Christensenin telakalla. Aluksen rakenteissa
käytettiin mäntyä, tammea sekä erittäin kovaa
trooppista puulajia "greenheartia", jonka tuli kestää
antarktisen alueen rasitukset.

S

ir Ernest Shackletonin Trans-Antarctic Expedition lähti matkaan Endurancella Englannista vuonna 1914. Endurance pysähtyi matkalla Etelämantereelle Madeiralla täydentämään muonavarastoja, sekä uudelleen Buenos Airesissa, jossa
laivaan otettiin mm. yli kuusikymmentä kanadalaista rekikoiraa. Myös Sir Ernest
liittyi retkikuntaan Buenos Airesissa. Brasiliasta laiva suuntasi Etelä-Georgian
saarille, jotka olivat tuohon aikaan portti Antarktisille alueille. Myös täällä laivan
varastoja täydennettiin.
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E

telä-Georgiasta retkikunta suuntasi Endurancella kohti etelää ja Weddellinmerta, josta retkikunnan oli tarkoitus aloittaa vaellus Antarktiksen yli Etelänavan
kautta Rossinmerelle. Ankarien jääolojen johdosta alus kuitenkin jumiutui jäihin
18.1.1915 ja pysyi kiinni juuttuneena aina 21.11.1915 saakka, jolloin jäiden musertava voima sai lopulta aluksen rungon murskautumaan ja vajoamaan Weddellinmeren syvyyksiin.

A

luksen miehistö oli tuolloin kuitenkin jo
pelastunut ympäröiville jäälautoille, ja pääsi
lopulta rantautumaan pelastusveneillä Elefanttisaarelle, josta lähetettiin uusi pienempi retkikunta hakemaan apua EteläGeorgiasta. Lopulta koko Endurancen miehistö saatiin pelastetuksi saarelta ilman
ainuttakaan kuolonuhria. Yksi Endurancen
pelastusveneistä, nimeltään James Caird
on museoituna Dulwich Collegessa,
Shackletonin vanhassa koulussa EteläLontoossa. Juuri James Cairdilla Sir Ernest
kumppaneineen purjehti Elefanttisaarelta
Etelä-Georgiaan hakemaan apua jo kadonneeksi julistetulle retkikunnalleen.
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Muistiinpanoja Tom Petersin kirjasta Re-Imagine!
© Jukka Hassinen 2004 / Taitovire Valmennus Oy
Koulutus ottaa päähän (pyhä viha)
‖ Minua ottaa päähän. Todella paljon. Koulutuksesta on tehty yhteiskunnassamme helvetillisen vaikeaa ja epäluonnotonta. Se on
täysin etääntynyt todellisesta oppimisesta... koulut ovat nykyään
kakkosluokan teollisuuslaitoksia muistuttavia organisaatioita... Siksi
koulutus tulee rakentaa täysin uudelleen vastaamaan tämän päivän ja huomisen tarpeita. ‖
- Tom Peters
Oikean opinpaikan/innostavan koulun piirteitä
1. Paljon kokeiluja.
2. Epäonnistumisiin kannustetaan (niistä EI rangaista).
3. Leikki = oppimista, luonnoton paikallaan istuminen = absurdia aivopesua.
4. Pääasiana on oppia oppimaan.
5. Iso koulu = tuhon tie. Pilko koulut sopivan kokoisiksi
6. yksiköiksi.
7. Rohkaise kysymyksiin, älä vastauksiin.
8. Oppimisen tulee olla turvallista.
9. Oppiminen sisältää aina tunteita (ei vain ‖asiaa‖).
Innovaattorin palkkiot (pyhä viha #2)
‖ Kun liike-elämässä esiin nousee suuri johtaja tai innovaattori, katseet kääntyvät häneen päin. Hän saa ylistystä ja kiitosta uudesta
keksinnöstä tai johtamistyylistään...kouluissa asiat ovat taas päinvastoin: uudistaja saa potkut...kuinka kauaksi koulumaailma on
etääntynyt oikeasta maailmasta?! ‖
- Tom Peters
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NÄIN OLEN KOKENUT JA TUNTENUT

1

On helkutin vaikea olla muuta kuin oma itsensä.
Kauppias on kauppias ja valmentaja on valmentaja.
Ja vanhan ammatin kyllä unohtaa helposti, mutta mielenmalleja ei.

2

Valmentamiseen on olemassa paljon
teorioita ja työkaluja, niitä on hyvä
tutkia ja pohtia. Ne ovat yleispäteviä,
mutta konteksti missä niitä käyttää on
arvaamaton.

3

Valmentajan työn ja toimen sisällön olen
oppinut mielettömän hitaasti. On kai uskottava, että aikaa domainin oppimiseen menee se 10 vuotta
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4

On vaikeaa tunnustaa omia epäonnistumisiaan tiimin valmentamisessa. Syitä löytyy niin
helposti muualta kuin itsestä, valmennus kun on
vain osa tiimin kehittymisprosessia.

5

On vain kestettävä se tosiasia, että ensimmäiset tiimit
ovat sinulle harjoitusjoukkueita, valmennusta kun ei
voi oppia ilman harjoittelua. Kaikki säilyvät hengissä.

6

Yksi tärkein valmennuksen ”työkalu” on oma
esimerkki. Porukka osaa lukea sinua tarkkaan:
uskotko asiaan, toimitko niin kuin julistat, vai oletko leipävalkku tai pappi.
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6

Yksi tärkein valmennuksen ”työkalu” on oma esimerkki. Porukka osaa lukea sinua tarkkaan: uskotko asiaan, toimitko niin kuin julistat, vai oletko leipävalkku tai pappi.

7

Tietoisuus omasta itsestä ja käyttäytymisestä on tärkeää. Pitäisi ymmärtää, mistä ajatukset tulevat ja mitkä asiat
vääristävät omaa ajattelua ja rajoittavat
sitä. Mistä asioista mielipiteet syntyvät?

8

Valmentajan pelisilmä on kykyä
ymmärtää asioiden ja ihmisten
välisiä yhteyksiä. Itsetietoisuus on
kykyä käsittää milloin ja miten tunteet vääristävät omaa käsityskykyä.
Ole hereillä!
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9

Tietoisuus omasta itsestä ja käyttäytymisestä on
tärkeää. Pitäisi ymmärtää, mistä ajatukset tulevat
ja mitkä asiat vääristävät omaa ajattelua ja rajoittavat
sitä. Mistä asioista mielipiteet syntyvät?

10

Omien mielipiteiden ja asenteiden kanssa
pitäisi olla tarkkana. Ne eivät useinkaan vie
tiimiä eteenpäin vaan aiheuttavat hämmennystä ja
sekaannusta tiimiläisissä.

11

Omien mielipiteiden ja asenteiden kanssa pitäisi olla tarkkana. Ne eivät useinkaan vie tiimiä
eteenpäin vaan aiheuttavat hämmennystä ja sekaannusta tiimiläisissä.
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Tämä syksy on ollut erikoinen — siinä on ollut iloisia, elämäntäyteisiä
hetkiä ja surullisia tapahtumia. Kaikki ne ovat osaltaan opettaneet minulle
paljon. Surullisin tapahtuma on hyvän ystävän ja opiskelukaverin Kimmo
Martiskaisen traaginen kuolema Kauhajoen koulun ampumavälikohtauksessa. Tiedän hyvin, että Kimmo yritti kaikkensa pelastaakseen mahdollisimman monen oppilaan hengen. Hän oli juuri sellainen ihminen, joka
uhrautuu muiden edestä, taistelee viimeiseen asti oikeuden ja hyvän puolesta. Nyt se maksoi hänen henkensä. Tiesimme jo tiistaina, että juuri hän
oli ollut tuossa luokassa tapahtumahetkellä. Ihmisen psyyke on sellainen,
että se ei ensiksi ymmärrä tapahtunutta. Tajunta asioiden oikeasta tilasta
tulee viiveellä. Vasta keskiviikkoaamuna iski päälle valtava suru ja murhe
hänen kohtalostaan, ja nyt on päällä ikävä.
Lähdimme heti lauantaina tapaamaan Kimmon leskeä Maijaa Koskenkorvalle. Meitä oli matkassa kaksi pariskuntaa: Teuvo oli mennyt naimisiin
kurssikaverimme Helenan kanssa ja minä ruotsintunnilla tapaamani Arjan. Se oli hyvä matka ja lähensi meitä surevia suuresti. Istuimme pitkään
Kimmon työhuoneessa, joka oli samassa järjestyksessä kuin Kimmon kotoa lähtiessä tiistaina. Aika oli pysähtynyt ja mielemme rauhaisa. Kimmo
oli läsnä. Maijan suru oli pohjaton mutta tulevaisuuden usko eli kuitenkin.
Muistelimme niitä lukuisia riemukkaita hetkiä, joita olimme porukalle
saaneet elää. Meillä on yhteinen seikkailuseura Adventuuring, joka on
tehnyt lukuisia melonta — ja hiihtoreissuja vuosien varrella.
Kerran lähdimme ukkoporukalla hiihtoretkelle Hangasjärvelle. 20 astetta
pakkasta ja 20 kilometriä latua. Kimmolla mukana todella painava rinkka,
muilla kevyemmät. Takkatulen loisteessa paistelimme loimulohta ja nuotioperunoita. Kimmo tokaisi, että voishan näin hyvän ruuan kanssa nauttia
vaikka hyvää viiniä. Kaikki olivat samaa mieltä, mutta eihän kukaan ollut
varannut matkaan juhlajuomia, koska ne painavat rinkoissa niin paljon.
No, Kimmo kaivoi esiin repustaan viiden litran kanisterin viiniä ja tokaisi, että eiköhän tämä riitä aluksi! Sissit on sissejä.
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Toinen surullinen tapahtuma on veneseuramme jäsenen Kaj Liljebladin
hukkuminen Kuminan saaressa syyskuussa. Kaj on vaimoineen minun
lähikauppani kanta-asiakkaita, ja tulivat tutuksi vuosien myötä. Kirjoitin
hänestä muistokirjoituksen purjehtija — blogiini, ja jos jaksatte vielä lukea näitä murheellisia juttujani, julkaisen sen tässä.
Keskisuomalaisen uutisointi tapahtuneesta oli varsin karu: mies
tippui tuntemattomasta syystä laiturilta veteen maanantaina iltapäivällä kello viiden jälkeen. Mies oli veden pinnan alla yli puoli tuntia,
eikä häntä saatu elvytyksistä huolimatta enää virkoamaan.
Meillä veneseuralaisilla on tuosta miehestä paljon muuta sanottavaa. Meille hän ei ollut tilasto, vaan elävä tosi purjehtija. Minun
muistoni Kaista eivät liity niinkään purjehdukseen. Hän oli jo 70luvulla isäni lähikaupan kanta-asiakas, mieluinen sellainen. Kesäisin hän tuli vaimonsa kanssa ostamaan retkieväitä kauppaamme oli tulossa taas purjehdusviikonloppu. Kaj oli varsin karismaattinen
ja omalla jäljittelemättömällä tavallaan humoristinen ja optimistinen
mies. Jo silloin huomioimme pariskunnan välillä vallitsevan lämpimän hengen ja dialogin. Voitte arvata, että lihatiskillä oli säpinää,
kun pistimme pihvejä ja muita herkkuja pakettiin. Kulinaristi parhaasta päästä! Jatkoin isäni kauppaa 10 vuoden ajan, ja pariskunta tuli tutuksi.
Uranvaihtoni jälkeen aikaa jäi minullakin uusille harrastuksille, joista purjehdus otti yliotteen. Liljebladit sattuivat venenaapuriksemme
Kuminaan elokuussa. Olivat purjehtineet koko päivän, ja heti rantautumisen jälkeen alkoi tietysti ruuan laitto. Ilolla kuuntelin heidän
keskinäistä dialogiaan. Se oli viipyilevää ja rauhallista kesäillan säveltä, joka kaikuu vieläkin korvissani…..
Syysmatkapurjehduksen ja Venetsialaisten yhteydessä vietettiin
hiljainen hetki Kain muistolle. Illan pimeydessä laskettiin seppele
veteen. Seppele oli kaunis ja pieteetillä tehty. Soutajaryhmä vei
sen järvelle ja sytytti kynttilän. Ja Leo soitti kauniin laulun.
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Viimeinen kuva seppeleestä on epäselvä, kuten tämän kuoleman
tarkoitus. Valo kurkottaa kohti taivasta.
Olkoon tuulet suotuisat ja eläköön mielissämme Kaj Purjehtijan
muisto.
PS. Toivottavasti olen ymmärtänyt blogien etiikan oikein, toivon ainakin niin. Seuraava kommentti blogini lukijalta sai minunkin silmiini kyyneleet ja aloin todella uskoa, että näillä blogeilla ja kirjoituksilla on edes jotain merkitystä tässä maailmankaikkeudessa ja elämän kaaoksessa.
“Timo! Luin kauniin kirjoituksesi Kaj’n muistolle. Voi kun kirjoitit hienosti, iloitsin, vaikka kyyneleet tuli silmiin. Kaj’n vaimo Leena, on
minulle ja kaksoissisareni Pirkolle meidan kolmas sisko. Kasvettiin
yhdessä Leenan kotona Ruuskassa maalla kesät, elettiin elamää
yhdessä, nyt surraan yhdessä vaikka minä olen Kaliforniassa ja
Pirkko Italiassa. Leenan suru on syvä, rakkaus hänen ja Kaj’n välillä oli ihmeellinen, sen koit sinäkin. Kiitos kun kirjoitit, se auttoi.
Riitta
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Kaikenlaisten murheellisten asioiden keskellä on kuitenkin tapahtunut
todella mukaviakin asioita. Syksyllä Tiimiakatemialla aloitti 60 uutta
pinkkua, ja he ovat tuoneet aivan uskomattomasti säpinää taloon. Heikki
Toivainen aloitti kahden tiimin valmentamisen ja minulla oli kunnia saada
myös oma pinkkutiimin Manifant. Heikille tämä on aivan uusi maailma,
ja odotamme jännityksellä, kuinka upeasti hän klaaraa asiat ensimmäisten
tiimiensä kanssa.
Ullan kanssa saimme tehdä
matkan Pariisiin lokakuussa
Sol Francen 10- vuotis juhlaseminaariin. Mielestäni onnistuimme edustustehtävässämme
erinomaisesti ja lujitimme
omalta osaltamme hyviä yhteistyösuhteita eurooppalaisiin
kanssaoppijoihimme. Saimme
myös päivitettyä omia ajatuksiamme Tiimiakatemian tulevaisuuden näkymistä. Yksi niistä
oli kestävä kehitys, jonka olemme unohtaneet arjessamme täysin.
”Sustis” filosofiaa toteutimme ajelemalla polkupyörätaksin kyydissä pitkin vilkkaita Pariisin katuja.
Toivottavasti tämä pamfletti avasi lukijalleen näkyjä valmentajan riemukkaasta maailmasta. Kaikki paitsi purjehtiminen ja valmennus on turhaa!
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