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CLIPS on ratkaisukeskeinen ohjelma aloitteleville tai uutta virtaa ja väylää
etsiville yhteisöille. Ohjelma opastaa peruskysymysten äärelle ja tarjoaa yhteisöissä
testattuja ja hyviksi havaittuja työkaluja.

Tämä opas sisältää CLIPS-yhteisövalmentaijen laatiman kehittämismallin. Lisäksi
saatavilla on työpajoja, mentorointia ja valmennuksia. Internet-sivustoltamme löydätte
lisää työkaluja, lähteitä ja linkkejä hyödynnettäväksi niin keskinäisessä työskentelyssä
kuin yhteisöllisyyden valmentajana. Katso lisää osoitteesta http://clips.gen-
europe.org/ 

CLIPS-menetelmät perustuvat ekokylien käytännön kokemuksista kerättyyn tietoon.
Ne soveltuvat mille tahansa yhteisöllisyyttä vaalivalle ryhmälle. CLIPS-pakettia on
testattu ja arvioitu yhteisöllisissä hankkeissa yhdeksässä Euroopan maassa.

MIKÄ ON "YHTEISÖ"? 
Tämän oppaan yhteydessä sanoilla "yhteisö” tai “yhteisölähtöinen hanke” - viitataan
ryhmään, jolla on yhteinen maailmankuva, visio sekä tavoitteet ja joka jakaa ainakin
osan palkkatyön ulkopuolisesta ajastaan yhdessä. Tämä voi tarkoittaa ekoyhteisöjä ja
muita yhteisasumishankkeita, järjestöjä, osuuskuntia, yhteisökouluja, eettisiä
pankkeja, hyvinvointipiirejä, kumppanuusmaatalousprojekteja yms. 

CLIPS 
oppivien yhteisöjen opasteita
kestävyyteen
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Yhteisön perustaminen on
jännittävä matka!

Ajatus
Ajatukseen luottaminen
Ihmisten innostaminen ydinryhmään
Suunta ja päämäärä (visio) sekä niiden
huomioiminen kaikessa
Paras mahdollinen hallinto
Talouden linjaaminen
Maa-alueen, rakennusten tai muun yhteisen
omaisuuden hankkiminen ja kehittäminen
Innoituksen ja opastuksen lähteet
Ristiriitojen purkaminen läpinäkyvällä tavalla

Tehtävien ja velvollisuuksien lista voisi olla paljon pidempi.
Tärkeintä on kasvattaa projektia yhteisöä rakentavalla, toivoa ja
tarkoitusta ylläpitävällä tavalla.

PERUSTAJIEN VASTUULLA ON:

Mikä on ekokylä?
Ekokylä on yhteisö, joka käyttää
paikallisesti osallistavia
päätöksentekomenetelmiä
sisällyttääkseen toimintaansa
ekologisen, taloudellisen,
sosiaalisen ja kulttuurisen
kestävyyden ulottuvuudet samalla
kun se elvyttää sosiaalisia ja
luonnonympäristöjä.
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Hyvät hankkeet elävät, vaikka ihmiset vaihtuvat. On projekteja, jotka
ovat selvinneet vuosikymmeniä, vaikka monet perustajajäsenet ovat
päätyneet lähtemään. Kaikki yhteisölliset hankkeet eivät sovi kaikille.
Uudenlainen elämäntapa voi haastaa odottamattomilla tavoilla. Joku
voi huomata, ettei olekaan valmis muuttumaan, sopeutumaan ja
sitoutumaan yhteisöllisyyden edellyttämällä tavalla. Tässä tuleekin
tärkeä opetus: kun uutta aloitetta kypsytellään, yhteisö menee
aavistuksen yksilön edelle.

MITÄ ON KYPSYTTELY? 
Meille, se on opastettu (fasilitoitu) kehityskulku, jossa ryhmää
autetaan sopivalla hetkellä ja sopivia menetelmiä käyttämällä
tunnistamaan jännitteet, ratkaisut, voimavarat ja toimintatavat. Tämä
on CLIPS-yhteisövalmentajan tehtävä. CLIPS-yhteisövalmentajat
kätilöivät ryhmiä projektinsa synnyttämisessä ja hoivaavat niiden
kehittymistä. Yhteisökätilö ei johda, vaan kypsyttelee ryhmää
johtamaan itse itseään omaan suuntaansa.

KEITÄ ME OLEMME? 
CLIPS-oppaan kirjoittajat ovat kansainvälisen ekokyläverkoston eri-
ikäisiä jäseniä yhdeksästä eri maasta. Suurin osa meistä asuu
ekokylissä. Meillä on vankka kokemus yhteisöllisten periaatteiden
soveltamisesta erilaisissa ryhmissä ja olemme nähneet yhteisöjen
romahtavan ja menestyvän. Liian monta kertaa olemme nähneet
yhteisön romahtavan ja sen voimien valuvan hukkaan. Jotta niin ei
enää kävisi, kirjoitimme CLIPS-oppaan.

Euroopan komissio tunnistaa
yhteisölähtöisyyden tukemisen tarpeen
ja on tukenut CLIPSin kehittämistä
strategisella kumppanuudella Erasmus+
ohjelmalla Sustainable Communities
Incubator Partnership Project  -
hankkeessa (SCIPP).

CLIPS on osa suurempaa yhteisöllisyyden
aaltoa, joka näkyy siirtymänä kohti lisääntyvää
yhteydenpitoa, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä.
Yhteisöllisyys synnyttää yhteistyöhankkeita ja
yhteisiä talousjärjestelmiä - pienestä suureen
ja paikallisesta globaaliin. Nousevilla
yhteisöllisillä toimintatavoilla luodaan
oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää
tulevaisuutta. Oikeastaan yhteisöllisyys on
välttämätöntä aikamme haasteiden
ratkaisemiseksi. Toivomme, että CLIPS voi olla
tukena tässä tärkeässä työssä.
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Käsitteistä
Maailmanlaajuisen kestävyyden edellytyksenä on sekä ekologinen
että kulttuurinen monimuotoisuus. Kieli sekä säilyttää että uudistaa
kulttuureita. Sanat ovat myös innoittajia. Olemme halunneet ottaa
tämän huomioon opasta kääntäessämme. Koska yhteisöllisten
kehityskulkujen kuvaamiselle ei vielä ole vakiintunutta
suomenkielistä sanastoa, olemme oppaan käännöstyössä joutuneet
tasapainoilemaan vierasperäisten uudissanojen ja uusia
merkitysyhteyksiä luovan suomen kielen välimaastossa. 

Alkutekstin keskeisiä termejä käytetään eri maissa eri tavoin.
Esimerkiksi visio ja missio ovat sanoja, joiden merkitykset menevät
ristiin amerikkalaisessa ja eurooppalaisissa yhteyksissä. Olemme
päätyneet käyttämään suomalaisessa kirjallisuudessa ja
koulutuksissa yleisiä, sanojen latinalaiselle alkuperälle uskollisia
merkityksiä: 

Visio (lat. näkeminen, näky, näkemys ja ennakointi); 
vastaa kysymykseen MITÄ
= ihannekuva, tulevaisuuden näkymä; ohjaa suunnittelua;
kannattaa aikatauluttaa; visiota voi tarkentaa ja uusia, kun
alkuperäinen on toteutunut

Missio (lat. lähtetystyö, kutsumus); 
vastaa kysymykseen MIKSI
= hankkeen syvä tarkoitus maailmassa, syy, miksi hanke on
olemassa, mistä se saa innoittavan polttoaineensa 

Esimerkki visio- ja missio-lauseista:
Visio: Yhteisökylä, joka  tuottaa biodynaamista ruokaa ja yhteisöllisiä
kokemuksia.
Missio: Arki, joka parantaa.   

Kolmas hankalasti suomen kielelle kääntyvä oppaan keskeinen termi
on intentio (lat. jousen jännittäminen). Suomenkieliseen yritys- ja
politiikan sanastoon on vakiintunut vastineeksi tahtotila. Vanha
suomalainen pyrintö-sana kuvaa samaa asiaa. Joissakin
yhteyksissä sana pyrkimys kuvaa sisältöä paremmin, ehkä jopa
sana ponnistus.  
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Yhteisöllisten hankkeiden kulku on näillä käsitteillä seuraava: 

Jännite, joka halutaan korjata tai innoitus, joka kutsuu
vastustamattomasti 
=> Haave, joka vähitellen kiteytyy unelmaksi 
=> Tulevaisuuden näky (visio), jota sen suurempi merkitys (missio)
ravitsee 
=> ja jota henkilö ja samoin kokevat sitoutuvat toteuttamaan (intentio) 
=> jota varten he luovat toimintasuunnitelmat (strategiat) ja niistä
johdetut tavoitteet (goals) sekä niitä tukevat kirjaukset ja
toimintatavat. 

visio + missio = intentio 
(kuvina: silmä + sydän = käsi, kättelevät kädet)  

Jossakin vaiheessa haave saavuttaa syvyyden, jossa siihen tarttuu
jotakin juhlallista. Sitä vaihetta voisi kuvata sanalla pyrintö.
Pyrinnössä kiteytyy jokin innoittava kutsu (missio) ja se muotoutuu
konkreettiseksi pyrkimykseksi jotakin ihannekuvaa (visio) kohti. 
 Silloin siihen on jo syntynyt tahtotila, joka käynnistää ponnistelun
haaveen toteuttamseksi.   

Intentio merkitsee siis sitä, että on valmis työskentelemään vision
eteen mission voimaannuttamana eli tiedostaa, minne ollaan matkalla
ja miksi, ja on sitoutunut pyrkimykseen sekä valmis käyttämään siihen
aikaansa, kykyjään ja voimiaan. Intentio siis sisältää vision ja mission
ja johtaa toimintasuunnitelman tekemiseen ja toimintaan.
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CLIPS- malli 
Olemme luoneet yhteisöhankkeiden todellisuuksista mallin, joka kuvastaa
yhteisöjen monimutkaisia vuorovaikutuksia ja tasoja. Tasot alkavat yksilön ja
yhteisön välisistä suhteista, jatkuvat pyrkimykseen, rakenteeseen sekä
käytännön toimintaan.

CLIPS-malli kuvaa tasojen välisiä yhteyksiä. Keskellä on yksilön ja yhteisön
välinen vuorovaikutus. Keskellä siksi, että ne ovat kaikkien hankkeiden
terveen kehityksen kannalta ratkaisevia. Ei ole kukoistavaa yhteisöä ilman
kukoistavia yksilöitä. Hyvin toimiva yhteisö edistää yksilön kasvua.

Seuraava askel yhteisöhankkeen kehittämisessä on pyrkimysten
määrittäminen. Sen jälkeen luodaan toiminnan rakenne. Rakenteen tulee olla
linjassa pyrkimysten ja arvojen kanssa. Myös hallinto, päätöksenteko,
omaisuus, valta ja tiedon kulku täytyy ratkaista.  Käytännön taso muotoutuu
vasta viimeisenä pyrkimysten  ja rakenteen pohjalta. Ihannetapauksessa
yksilö, yhteisö, pyrkimykset, rakenne ja käytäntö linkittyvät kaikki toisiinsa.

Kokemuksemme mukaan toiminta ei kuitenkaan aina ole yhteydessä
pyrkimyksiin.  Puuttuvat tai epätarkoituksenmukaiset rakenteet aiheuttavat
hämmennystä ja häiriöitä. Alkuperäinen ajatus kärsii, jos siihen ei muisteta
palata tai sitä ei pidetä elossa - ehkä siksi, että vain muutama perustajajäsen
kokee ajatuksen omakseen. 

Rakenteen ja toiminnan yhteys sekä yksilön ja yhteisön välinen tasapaino ovat
jatkuvia haasteita. Syyt ristiriitoihin ja toiminnan häiriintymiseen ovat yleensä
jäljitettävissä siihen, että eri tasojen välisiin yhteyksiin ei ole kiinnitetty tarpeeksi
huomiota tai jotain tasoa on laiminlyöty.

Yhteisö
Yksilö

 

Pyrkimys
Rakenne

CLIPS-opas painottuu neljään
ensimmäiseen tasoon: yksilö,
yhteisö, pyrkimykset ja rakenne.
Viides taso, käytäntö, on katettu
muutamalla esimerkillä, jotka
havainnollistavat eri tasojen
välisiä yhteyksiä. 
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Ennen kuin siirrymme kuvaamaan tasoja yksityiskohtaisesti, kuvaamme niistä
jokaista lyhyesti. Kuvausten tarkoitus on auttaa lukijaa luomaan yleiskuva
CLIPS-mallista:

Yksilö
Yhteisö koostuu yksilöistä. Yhteisö voi kukoistaa vain, jos jokaista yksilöä
kunnioitetaan ja arvostetaan. Yhteisössä kukoistaminen on helppoa niille, joille
elämässä kaikki on opiksi ja ennakoimattomuudessaankin arvokasta. Oppiva
yksilö ja yhteisö kehittyvät yhdessä, kun syvän jakamisen ja palautteen
antamisen työkaluja sovelletaan tietoisesti.

Yhteisö 
Yhteisö ei rakennu itsestään. Sitä täytyy edistää tietoisesti. Perusvaatimuksiin
kuuluu yhteinen, iloinen toiminta ja arkielämän jakaminen. Ristiriidat ja
vaikeudet avaavat mahdollisuuksia muovata rakenteita tukemaan
yhteishenkeä. Järjestelmän ja ristiriitojen ratkaisumenetelmien tulisi täydentää
toisiaan.

Pyrkimys 
Pyrkimys (intentio) tarkoittaa yhteisesti haluttua suuntaa. Selkeästi määritelty
pyrkimys tarjoaa tukea erityisesti silloin, kun ryhmä joutuu pois raiteiltaan, eikä
ole varma miten edetä. Epäselvä pyrkimys synnyttää jännitteitä, hämmennystä
tai väärinymmärryksiä. Selkeydestä kertoo se, että jäsenet pitävät
pyrkimyksiin viittaavia kirjauksia (visio, missio, päämäärät ja tavoitteet)
merkityksellisinä ja tunnistavat ne omikseen. CLIPS-oppaassa on esimerkkejä
ryhmää hyvin palvelevista, selkeästi määritellyistä jaetuista pyrkimyksistä.

Rakenne
Tehokas yhteistyö edellyttää sopimuksia esimerkiksi päätöksentekotavoista,
taloudesta, laillisista edustajista, yms. Nämä asiat ovat yhteisöhankkeissa 

Yhteisö
Yksilö

 

Pyrkimys
Rakenne

valitettavan usein laiminlyötyjä.
Epäselvät rakenteet ovat
keskeisiä syitä pitkäaikaisille
ongelmille yhteisöllisissä
aloitteissa. Toisaalta hyvin
kehitetyt rakenteet ilman
yhteyttä muihin
yhteisöllisyyden tasoihin 
ovat yleensä sortavia ja
lyhytaikaisia.
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HUOMIO LUKIJALLE 
Huomaathan, että tämä opas on vain yksi osa CLIPS-hanketta. Kirja esittelee
perusajatukset ja huomiota vaativat asiat, joita tarvitaan yhteisölähtöisiä
hankkeita perustettaessa tai ravitessa. Suosittelemme kirjan lukemista
kokonaisuudessaan. Se vastaa ensisijaisesti kysymyksiin mitä ja miksi. Löydät
lisä- ja taustatietoa sekä esimerkkejä CLIPS-hankkeen nettisivuilta
www.clips.gen-europe.org.

HUOMIO VALMENTAJILLE 
Tämä opas ei ole valmentajan käsikirja. Jos toimit jo valmentajana,
konsulttina, mentorina tai fasilitoijana, teksti saattaa vaikuttaa työhösi.
Rohkaisemme sinua seikkailumieleen ja kokeilemaan oppaan ideoita silloin,
kun se vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta. Toimiaksesi CLIPS-
yhteisövalmentajana sinulla tulee olla vahvaa kokemusta yhteisöllisestä
asumisesta, laaja vertaisverkosto sekä valmentava koulutus. CLIPS-
nettisivuilta voit saada lisätietoa pilottikoulutuksista ja fasilitoijien
koulutuksista, joita on tarjolla eri tasoisille valmentajille. Kun näet metodien  ja
työkalujen nimet kirjoitettuina sinisellä, se tarkoittaa että voit löytää niistä
lisätietoa CLIPS-nettisivuilta. 
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YKSILÖ 
Avainkohdat

Uusien elintapojen luominen tai yhteiskunnallisten
ongelmien ratkaiseminen voi olla haastavaa ja edellyttää
ihmisiltä muutosta ja sopeutumista odottamattomilla tavoilla.

Kypsä, taitava ja vastuullinen tapa käsitellä tunteita,
uskomuksia, tapoja ja asenteita on tärkeä osa menestyviä
yhteisöhankkeita.

Oppiva asenne antaa ihmisille ja ryhmille mahdollisuuden
vastata haasteisiin ja vaalia yksilöllistä ja yhteistä kasvua ja
luovuutta.

Henkilökohtaista kasvua tukevat yhteisön rakenteet voivat
muuttaa ristiriidat mahdollisuuksiksi, luoda yhteyttä ja lisätä
ryhmän kykyä saavuttaa tavoitteensa.

Tarkoituksen ja sitoumusten läpinäkyvä viestiminen
voimauttaa yhteisöä yksilöineen kytkemällä henkilökohtaiset
tavoitteet yhteisiin pyrkimyksiin. 

Yhteisöprojektiin liittyminen antaa mahdollisuuden vastata
yksilöllisiin tarpeisiin yhdessä.

Jokainen yksilö on
merkittävä.Jokaisella on oma

roolinsa täytettävänä.
Jokainen voi vaikuttaa.

 
Jane Goodall
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Liittyminen tietoiseen tarkoitukseen työskennellä ja elää yhdessä luo ryhmän
jäsenelle sekä mahdollisuuksia että haasteita. Se miten kukin näihin vastaa,
muovaa ryhmän toimintaa. Vastauksemme syntyy asenteista, taustasta,
henkilökohtaisista tarpeista ja siitä, kuinka niitä ilmaisemme. Siihen vaikuttaa myös
halumme oppia ja parantaa taitojamme. On aina mahdollista oppia vastaamaan
haasteisiin ja mahdollisuuksiin entistä rakentavammin: tietoisena itsestämme,
toisistamme ja yhteisöistämme. 

Halukkuus luoda yhteisö tai asua siellä osoittaa jo sinällään tiettyä asennetta. Se voi
kertoa aloitteellisuudesta ja tutkivasta mielestä, tarpeesta elämäntavan muutokseen,
halusta muuttaa maailmaa tai elää linjassa omien ihanteiden ja arvojen kanssa.

Vaikka matka vaihtoehtojen etsimisestä arjen toteutukseen on jännittävä ja luova,
haastaa se myös tottumukset, uskomukset ja käyttäytymismallit. On asioita, jotka
menevät odotettua syvemmälle, ja niitä, joista yksilö ei välttämättä ole lainkaan
tietoinen ennen kuin askel yhteisön luomisen, siellä työskentelyn tai asumisen
suuntaan on otettu. Lisäksi yhteisössä eläminen edellyttää kykyä suhteuttaa oma
vakaumus, tarpeet ja arvostukset ryhmän pyrkimyksiin, sopimuksiin ja tavoitteisiin
sekä muiden yhteisön jäsenten henkilökohtaisiin vakaumuksiin, tarpeisiin ja
taustaan. Suhteuttaminen on jatkuva prosessi, joka vaatii tutkimaan omia
uskomuksia ja käyttäytymismalleja, hylkäämään yhteiselle pyrkimykselle haitalliset
tavat ja oppimaan uusia, yhteisten tavoitteiden saavuttamista tukevia.

Yhteisöhankkeen aloittaminen tai siihen liittyminen ei ole vain uusien
rakennusten, rakenteiden tai elämäntapojen luomista, vaan myös matka
sisäisiin löytöihin, muutokseen ja kasvuun. Se, kuinka matka taittuu, vaikuttaa
suuresti suhteiden tasapainoon sekä hankkeen kykyyn toteuttaa aikomuksensa ja
saavuttaa tavoitteensa.

Uusien taitojen, oppivan asenteen ja lisääntyneen tietoisuuden tuella yhteisön
jäsenet voivat muuttaa väistämättömät haasteet mahdollisuuksiksi. He voivat oppia
tuntemaan itseään paremmin, toteuttaa projektinsa ja tehdä matkasta kohti yhteisöä
kauniin seikkailun täynnä uusia löytöjä.

Yleiskatsaus

YKSILÖ
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Ihmiset liittyvät yhteisöihin elämän eri vaiheissa, tulevat eri taustoista ja ovat
polkujensa muovaamia. Tämä vaikuttaa siihen, miten he havaitsevat ja tulkitsevat
maailmaa, miten he ilmaisevat itseään ja millaisilla tunteilla he vastaavat tilanteisiin.
Tietoisuus siitä, miten oma tausta vaikuttaa toimintatapoihin voi ihmisillä olla
hyvin eri tasoilla. Useimmilla on sokeita pisteitä, ja monet tulevat ryhmään tietämättä
tarkalleen, mitä kaikkea he tuovat mukanaan.

Ihmiset toimivat uskomustensa mukaisesti – usein sellaisten, joista he eivät ole
tietoisia. Ulkoinen muutos tapahtuu käsi kädessä sisäisen muutoksen kanssa ja
päinvastoin. Yhteisöllisyys voi olla erinomainen tuki yksilön poluilla kohti itsensä
toteuttamista ja tietoisesti valittujen uskomusten ja maailmankuvien mukaista elämää.
Tietenkin voi tapahtua myös päinvastaista kehitystä. Lopputulos riippuu suuresti
yhteisön tarkoituksesta, rakenteesta ja käytännöistä sekä tavoista lähestyä itseämme,
toisiamme ja yhteisöä. 

Kuinka menneisyyden käsittely voi vahvistaa yhteisöaloitetta? Ensiaskel on, että
jokainen yhteisön jäsen ymmärtää, että ryhmään liittyminen johtaa todennäköisesti
muuhunkin kuin uuden asuinpaikan valintaan tai uuden työpaikan löytämiseen.
Kestävää ryhmäytymistä tukee se, että jäsenet ovat halukkaita tutkimaan
uskomuksiaan ja tapojaan ja muuttamaan niitä tarpeen tullen. Suuri osa tutkiskelusta
tapahtuu, kun ryhmän jäsenet antavat toisilleen palautetta yhdessä elämisestä ja
työskentelystä.

Toinen askel on rohkaista jokaista ihmistä olemaan yhteydessä itseensä ja
ilmaisemaan perusarvojaan, unelmiaan ja toiveitaan. Yhteisöön sopeutuminen saa
ihmiset usein kasvotusten paitsi tulevaisuuden unelmien, myös aiemmin koetun kivun
kanssa: tuomitsemisen, väkivallan, hylkäämisten, pettymysten tai sen kanssa, ettei 

Henkilökohtainen tausta

elämä osoittautunutkaan
kuvitelmien mukaiseksi. Se voi
olla rankkaa, mutta johtaa
lopulta suurempaan vapauteen
ja toimintakykyyn, jota ohjaavat
pikemminkin tietoiset valinnat
ja pyrkimykset kuin
menneisyyden sanelemat
vauriot. Ytimessä on yksilön
kasvu myönteiseen
muutokseen.
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Forum -työskentely
Prosessityöskentely (Process work)
Konfliktien johtaminen
Sisäinen sosiokratia

Haasteena on siirtyminen menneisyydestä kumpuavista reaktioista läsnäoloon
tässä hetkessä ja siihen, mitä haluamme luoda yhdessä.

Eri yhteisöt käsittelevät ja painottavat näitä kehityskulkuja eri tavoin. Joillekin kasvu
yhteisöllisyyteen on tärkeä syy elää yhteisössä, ja sille annetaan paljon yhteistä aikaa.
Toisissa yhteisöissä sitä pidetään yksityisenä asiana, jota käsitellään yhdessä vain,
jos sopeutumattomuus todella haittaa ryhmän toimintaa.

Riippumatta siitä, miten ryhmänä suhtaudutaan sisäiseen työskentelyyn, voidaan
yksilöitä tukea suuresti sopimalla siitä, miten henkilökohtaisia prosesseja
käsitellään, miten niistä puhutaan ja miten niitä tuetaan. Näin mahdolliset konfliktit
voivat itse asiassa muuttua yhdyssiteiksi ja syventää yhteisöä. Se voi myös lisätä
ryhmän kykyä saavuttaa tavoitteensa, koska se lisää ihmisten kykyä toimia tietoisesti
valitsemiensa toiveiden ja vakaumusten mukaisesti. Sisäisten prosessien tukeminen
lujittaa myös yhteisön kestävyyttä, sillä menneisyydestä kumpuavat tiedostamattomat
käyttäytymismallit saavat ihmisen toistamaan ikäviä kokemuksiaan yhä uudelleen, ja
yhteisö tarjoaa näille draamoille oivallisen näyttämön. Luottamuksen ja tuetun tilan
luominen kokemusten ja tunteiden avoimelle jakamiselle voi myös lievittää tunnekipuja
ja eristyneisyyttä ja luoda syvempää keskinäistä ymmärrystä ja arvostusta.

Esimerkkejä nykyisissä yhteisöissä 
käytetyistä lähestymistavoista ovat: 
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Ryhmän on hyvä tukea yksilön muutosta. Tukityöskentely ei kuitenkaan saisi syödä
yhteisiä voimia kokonaan. Jos näin pääsee tapahtumaan, jäävät yhteiset tavoitteet
henkilökohtaisten kasvutarpeiden varjoon. Välittävästä ryhmäkulttuurista, jossa on
mahdollista pyytää tukea, voi olla suurta hyötyä. Samalla on tarpeen kannustaa
henkilökohtaiseen vastuunottoon ja tietoisuuteen siitä, että joitain ongelmia hoidetaan
paremmin yksilötasolla tai ulkoisen avun tai hoidon turvin. Tällaisia voivat olla esim.
vakava psyykkinen oireilu, päihteiden käyttö sekä vakavat perhedynaamiset ongelmat.

Jokaisen ryhmän on löydettävä tasapaino yksilöllisen prosessin, ryhmän
kiinteyden luomiseen pyrkivän työn ja tehtävälähtöisemmän lähestymistavan
välillä, jotta yhteiset pyrkimykset voivat toteutua. Ryhmässä on voimaa, tukea ja
lohtua. Se auttaa meitä nauttimaan elämästä ja pitämään hauskaa, löytämään tapoja
tuoda iloa omaan ja yhteisömme elämään.

Yhteisöaloitteiden käynnistäjillä ja osallistujilla on erilaisia unelmia, toiveita ja
motivaatioita. Niitä voidaan perustella järjellä, poliittisella vakaumuksella, tunteilla,
intuitiivisella yhteenkuuluvuuden tunteella tai jollakin muulla. Suurimmalle osalle kyse
on monesta tekijästä. Kestävään yhteisöllisyyteen suuntautuneita ihmisiä yhdistää
halu vaikuttaa myönteisesti maailmaan, luoda kestäviä vaihtoehtoja ja elää elämää
uudella ja erilaisella tavalla muiden kanssa. 

Henkilökohtaiset aikomukset ovat suhteessa hankkeen kollektiivisiin pyrkimyksiin ja
siihen, miten ne toteutetaan projektin tavoitteiden (visio) ja tehtävän (missio), arvojen
ja toiminnan kautta. On tärkeää, että kaikki jäsenet ovat tietoisia niistä ja että heillä on
kiinnostusta   hankkeen ydintehtäviin. Näin ryhmä voi luottaa tehtäviä jokaiselle
jäsenelle yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi. Jotta ryhmäprojekti olisi aktiivinen ja
kestävä ajan myötä, se tarvitsee jäsentensä sitoutumista. 

Oma tarkoitus ja sitoutuminen

13



Tietoinen, keskinäinen riippuvuus on yksi avain
yhteisöaloitteen menestykseen. Se edellyttää, että
jokainen kertoo avoimesti sitoutumisensa tasosta,
siitä mitä he tuovat projektiin ja mitä vastuita he ovat
valmiita hoitamaan ryhmässä ja mitä eivät.
Yhteisymmärrystä vahvistavilla harjoituksilla,
käytännöillä ja keskustelutavoilla ryhmä voi
varmistaa, että kaikki hahmottavat yhteiset
pyrkimykset samalla tavalla.

Esimerkki: Pyrkimys hoitaa maataloutta
luonnonmukaisesti voi johtaa moniin erilaisiin
hankkeisiin. Jotkut ovat kiinnostuneita
luomuruokapuutarhojen kehittämisestä, kun taas
toiset haluavat keskittyä syötäviin villiyrtteihin ja
lääkekasveihin. Jotkut saattavat kiinnostua
siementen tuotannosta ja säilyttämisestä, kun taas
toiset ovat intohimoisia orgaanisen jätteen
kierrättäjiä ja kompostin hoitajia. Yhdessä nämä
henkilökohtaiset aikomukset, pyrkimykset ja
osaamiset lisäävät yhteisön kykyä toteuttaa
yhteisen pyrkimyksensä harjoittaa ekologista
maataloutta. Samalla hanke kannustaa jokaista
jatkamaan omalla tiellään ja vaikuttamaan
maailmaan. Tämä on taikaa, jota tapahtuu, kun
ihmiset tietoisesti liittyvät yhteen toteuttamaan
rakentavaa henkilökohtaista ja yhteistä tarkoitusta. 

Yhteisö voi luoda tilaa yksilöllisten aikomusten
ilmaisulle, etsiä yhteneviä voimavirtoja ja löytää
yhteisen kielen. Kaikki hankkeet eivät kuitenkaan ole
kaikille tarkoitettuja - omien ja yhteisten aikomusten
välillä on oltava riittävästi leikkauspintaa. Yksilön ja
ryhmän menestystä tukee se, että kaikille
löydetään sopiva vaikuttamisen ja sitoutumisen
taso.
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Asenteet, kyvyt ja taidot

Yhteisö on polku, joka houkuttelee monia, mutta vain harvat toteuttavat unelmansa.
Vielä harvempi onnistuu tekemään sen kestävällä tavalla. Yhteisöaloitteen
menestymisen mahdollisuudet kytkeytyvät suurelta osin perustajien ja
asukkaiden asenteisiin ja kykyyn kehittyä. 

Elämänasenteemme koostuu usein tiedostamattomista, opituista tavoista ja
vakaumuksista. Yhdessä eläminen ja työskenteleminen kutsuu jokaista kohtaamaan
omat asenteensa ja niiden vaikutukset itseen ja muihin. Ryhmässä luontaisesti
tapahtuvaa tiedostamista voidaan tukea sopimalla palautteen antamisen ja
vastaanottamisen tavoista ja harjoittelemalla niitä. Yhteisöllisyys opettaa meitä
ottamaan vastaan palautetta toimintamme seurauksista ja hyväksymään sen, että
joskus muut voivat kertoa meille itsestämme asioita, joita emme vielä ole kyenneet
näkemään. Niiden ymmärtäminen vaatii usein uusien taitojen ja työkalujen oppimista.
Joharin ikkuna on yksi yhteisöissä käytetty palautteen antamisen menetelmä. 

Joharin ikkuna

Avoin
alue

Sokea
alue

Kätketty
alue

Tuntematon
alue

Mitä tiedän
itsestäni

Mitä en tiedä
itsestäni

Mitä muut
tietävät
minusta

Mitä muut
eivät tiedä

minusta

Tutkiva ja oppiva asenne voi avata
monia ovia uusiin olemisen ja
tekemisen tapoihin. Unelmien eteen
työskenteleminen yhteisössä voi
muuttaa ihmisen kokemusta omasta
itsestään. Asioiden ja tunteiden
jakaminen auttaa kehittämään
kuuntelun, kommunikoinnin ja empatian
taitoja. Kun ihmiset tekevät yhdessä
päätöksiä, he kehittävät myös omaa
voimaansa ja voimaantumiseensa
liittyvää vastuunottokykyään. Samalla
he oppivat hyväksymään muiden kyvyt
ja voimat. Ryhmässä ilmenevät
ristiriidat avaavat mahdollisuuden tulla

tietoiseksi siitä, mikä ei toimi. Konfliktien kautta ihmiset voivat kehittää
vuorovaikutustaitoja, ymmärtää paremmin ryhmänsä monimuotoisuutta ja löytää
keinoja hallita omia tunteitaan. Toisaalta yhteisten voimavarojen hallinnointi opettaa
ihmisille yksinkertaisuutta. Kun ihmiset innostuvat aktiivisesti maapallosta, he viljelevät
rakkauttaan luontoon ja kunnioitusta elämänkiertoon. 
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Kestävien yhteisöaloitteiden luomiseen tarvitaan henkilökohtaista kehitystä ja uusien
taitojen oppimista. Oppivan asenteen myötä sekä yksilöt että ryhmät kykenevät
näkemään haasteet ja mahdollisuudet kutsuna kasvaa ja saavuttaa tarvittavat taidot
ja kyvyt. 

Tarpeemme sysivät meitä liikkeelle kohti
toimintaa. Matka selviytymisen
perustarpeista hienovaraisempiin henkisiin
tarpeisiin ja tarpeeseen toteuttaa itseään
on olennainen osa elämämme polkuja.
Tarpeiden  täyttyminen puolestaan
riippuu usein ympäröivästä yhteisöstä,
sillä suurinta osaa tarpeistamme emme
voi täyttää yksin. 

Tarpeita on selitetty ja luokiteltu erilaisista
psykososiaalisista näkökulmista.
Maslowin-tarvehierarkian tapaiset teoriat
tarjoavat puitteet erilaisten tarpeiden ja
niiden välisten suhteiden ymmärtämiselle. 

Henkilökohtaiset tarpeet

Henkilökohtaisia   tarpeita voi
hahmottaa tarkastelemalla
seuraavia ulottuvuuksia: 

 1.  Vapaus ja luottamus -
turvallisten tilojen luominen
 
2.  Kuuluminen ja hyväksyminen -
rakkaus ja suhteet 

3.   Huomioon ottaminen ja
vaikuttaminen -  osallistuminen,
merkitys ja voimaantuminen 

4.  Itsensä toteuttaminen
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sisäinen kyky tunnistaa omat tarpeet piiloutumatta
itseltä tai muilta; halu kohdata muut
mahdollisimman avoimesti, mutta ei hinnalla millä
hyvänsä.
ihmisten välinen herkkyys muiden tarpeita
kohtaan, arvottamatta tai mittaamatta; hyväksymällä
tarpeiden monimuotoisuus eri elämänvaiheissa tai
olosuhteissa; muiden tarpeiden kuuleminen
pyyntöinä - ei vaatimuksina - ja niihin vastaaminen
omilla ehdoilla.
ryhmän kyky huomioida kaikki tarpeiden tasot 
 henkilökohtaisista yhteisiin.

Yhteisöllisyys edellyttää taitojen vahvistamista kaikilla
mainituilla tasoilla ja valmiutta oppia uusia tapoja
täyttää sekä omia, toisten että yhteisiä tarpeita kaikille
osapuolille sopivalla tavalla.

Taitava, tietoinen työskentely auttaa havaitsemaan
ja täyttämään tarpeita kaikilla tasoilla: 

Kun ihmiset alkavat elää ja/tai työskennellä yhdessä,
osa yksilöllisten tarpeiden täyttämisestä siirtyy
ryhmälle. Sen sijaan, että jokainen kokkaa omassa
mökissään, voidaan ruokaa laittaa ja syödä yhdessä.
Yhteisöllisyys tarkoittaa myös sitä, että suurempi ja
monipuolisempi ryhmä voi tyydyttää monia sellaisia
tarpeita, joista muuten vastaisi vain lähiperhe tai
ystävät. 

Olivatpa tarpeet tiedostettuja tai tiedostamattomia, ne ovat usein ristiriitojen ja
voimakkaiden tunteiden taustalla. Tunnetilat osoittavat, tyydyttyvätkö tarpeet.
Täyttymättömät tarpeet voivat aiheuttaa esimerkiksi vihaa, surua, hämmennystä ja
eristyneisyyttä. Ne voivat heikentää luottamusta ja sitoutumista ryhmään ja pönkittää
itsekeskeisyyttä. Tarpeen löytäminen tunteen takaa on hyvä tapa ymmärtää ristiriitoja
ja rakentaa yhteistä siltaa eteenpäin. Kypsä, taitava ja vastuullinen tapa käsitellä
tunteita yksin ja yhdessä, on tärkeä edellytys yhteisössä elämiselle tai
työskentelylle. 

17



Ihmisistä huolehtiminen on myös yksi permakulttuurin kolmesta peruskivestä.
Kiinnittämällä huomiota tarpeisiin laajemmasta näkökulmasta, keskittymällä
runsauteen, antamiseen ja vastaanottamiseen, ryhmät voivat luoda sosiaalisen
todellisuuden, jossa jokainen voi huolehtia itsestään, muista, ryhmästä ja projektista
toisiaan tukevilla ja hyödyllisillä tavoilla. Tämä saattaa kuulostaa kauniilta ja
toivottavalta, mutta se ei aina ole helppoa. Tarpeiden täyttäminen yhdessä on
vastakohta kilpailuun perustuvan kulttuurin opeille. Taisteluasenteen taustalla on
kuvitelma turvallisuuden, hellyyden ja huomioon ottamisen niukkuudesta.
Yhteisöllisen yltäkylläisyyden omaksuminen edellyttää luottamusta, jota ei
välttämättä alussa lainkaan ole, tai se voi joutua uhatuksi ristiriitatilanteissa. 

Jakamisen, keskinäisen tuen, hoivan ja yhteistyön luomiseksi tai siihen siirtymiseksi
tarvitaan tukea ja ymmärrystä sekä kokemusta siitä, että omien ja muiden tarpeet
voivat toteutua samanaikaisesti. Tämä opinpolku vaatii itsetutkiskelua sekä hiljaisten
ja ääneen lausuttujen uskomusten kyseenalaistamista, mielen ja sydämen avaamista
uusille kokemuksille. Polun kulkeminen yhdessä jakaen on keveämpää ja antaa
mahdollisuuden kasvaa kokemaan uudenlaista yhteyttä keskinäisen tuen avulla. 

Tietenkin yhteisöllisyys edellyttää myös henkilökohtaista halukkuutta muuttua, ottaa
vastuuta, tutkia tarpeita ja tunteita uusista näkökulmista. Se, miten ihmiset
havaitsevat tarpeensa, toimivat niiden tyydyttämiseksi ja kohtaavat tarpeiden
täyttymättä jäämisen, riippuu heidän taustastaan, tottumuksistaan   ja asenteistaan.
Hyvin toimivassa ryhmässä ihmiset ottavat vastuun itsestään, tunteistaan ja
tarpeistaan ja oppivat viestimään taitavasti ja avautumaan mahdollisuudelle, että
näennäisesti ristiriitaiset tarpeet voivat tosiasiallisesti täydentää toisiaan. 

Monet haaveilevat yhteisön perustamisesta tai yhdessä asumisesta. Uuden
yhteisöllisyyden luomat muutospaineet voivat kuitenkin tuntua joillekin musertavilta.
Jos paineet tunnistetaan ja kanavoidaan oikein, ne toimivat sekä yksilön että ryhmän
hyödyksi. Jos tässä epäonnistutaan, yhteisöaloite kärsii ja monissa tapauksissa
hajoaa. Yhteisön rakentamisen välttämätön edellytys on kiinnittää huomiota
siihen, miten yksilöt ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja millaisten
henkilökohtaisten ”kantamusten” kanssa he tulevat. 

Yksilö - yhteenveto

18



Kukaan ei voi viheltää sinfoniaa.
Tarvitaan orkesteri sen soittamiseen

 
Halford E. Luccock
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YHTEISÖ
AVAINKOHDAT

Yhteisöllisyys on olennainen tekijä ryhmähankkeissa; ryhmillä, jotka
vaalivat yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, on myös
vahvempi yhteinen identiteetti.

Ryhmien tulisi varmistaa, että niiden jäsenet voivat kohdata toisensa
monipuolisesti sekä muodollisissa että vapaamuotoisissa
tilanteissa, jotta ryhmä hitsautuu yhteen.

Viestinnän tulee olla suoraa, rehellistä, puhdasta ja
ystävällistä; hyvä kuunteleminen on yhtä tärkeää
kuin puhetaidot.

Syvä jakaminen, merkitykselliset rituaalit,
yhteiset juhlat ja iloa tuottavat aktiviteetit
ovat hyvin toimivan yhteisön tärkeitä
rakennusaineita.

Viralliset kokoukset, joissa käsitellään
hallinnollisia, toimintaan liittyviä ja
sosiaalisia kysymyksiä, tulee järjestää
ja opastaa (fasilitoida) hyvin.

Henkilökohtaisten suhteiden
kehittyminen - niin ystävyyden kulku kuin
romanttiset tuneet - on kaikille ryhmille
haaste. 

Ristiriitoja syntyy riippumatta siitä, kuinka
paljon niiden kohtaamiseen
valmistaudutaan. On hyvä sopia ennalta
konfliktinratkaisun menetelmistä.
Tulehtuneessa tilanteessa työvälineiden
etsiminen on lisähaaste.
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Tässä luvussa käsitellään yhteisöön liittyviä tekijöitä, myös
sellaisia, jotka eivät koske kaikkia ryhmiä. Koska kuitenkin CLIPS
on yhteisökypsyttämö, on perusteltua käsitellä yhteisöön liittyviä
asioita laajasti. Tavoitteena on, että CLIPS-opas palvelee laajasti
ja inspiroi monenlaisia ryhmähankkeita.

YLEISKATSAUS

Sen sointi eroaa nykyaikaisista sanoista, kuten tiimi,
työryhmä, seura, yritys tai kollektiivi. Kuitenkin jokaisen
ryhmän on ymmärrettävä oma yhteisöllinen luonteensa, jotta
ihmisten aidot tarpeet voivat nousta toiminnan keskiöön sen
sijaan, että järjestelmän lainalaisuudet hallitsevat
jäsenkunnan tarpeiden täyttymisen kustannuksella.
Yhteisöllisyyden alkuun saattaminen ja ylläpitäminen vaatii
aluksi paljon voimia, mutta tuottaa tulosta pitkällä
tähtäyksellä - myös järjestäytymisen kannalta.

Yksi ryhmähankkeiden tavallinen virhe on yrittää ratkaista
ihmisten väliset ongelmat ottamalla käyttöön lisää sääntöjä,
mikä tekee organisaatiosta jäykemmän ja lakaisee
perimmäiset ongelmat maton alle. (Katso Scott Peckin kirja
Community Building.)

Kokemus opettaa, että
yhteisöllisyys on kaikissa
ryhmäprojekteissa keskeistä,
mutta edelleen useimmissa
hankkeissa keskitytään
tavoitteisiin ja rakenteeseen.
Yhteisen elämän syvät
mahdollisuudet jäävät usein liian
vähälle huomiolle. Joissakin
kielissä sanalla ”yhteisö” on
vahvoja sivumerkityksiä, kuten
entisaikainen, uskonnollinen,
poliittinen, anarkistinen jne. 

YHTEISÖ
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Avoin, luottamuksellinen ja kunnioittava
vuorovaikutuskulttuuri, jossa vaikeitakin aiheita voidaan
käsitellä ilman rangaistuksen pelkoa.
Rituaalit ja juhlat
Tila tunneilmaisulle
Hauskanpito yhteisen tekemisen parissa.

Jokainen, joka on joskus yrittänyt rakentaa yhteisöä,
tietää ettei se tapahdu itsestään. Spontaani yhteisön
rakentaminen on toki mahdollista, mutta se johtaa yleensä
ennakoimattomiin tuloksiin, ja siihen voi liittyä suuria riskejä.
Siksi ryhmähankkeen kehittämisen kaikissa vaiheissa tulisi
tietoisesti edistää yhteisöllisyyttä.

Yhteisöllisyyttä ei voi edistää pelkästään tiukasti järkeilyyn
perustuvilla, vasemman aivopuoliskon toimilla.

Ryhmähengen luomisen ja ylläpitämisen edellytyksiin
kuuluu:

Läheiset suhteet romanttisten kumppanien tai puolisoiden
välillä vaikuttavat vahvasti ryhmädynamiikkaan. Pariskunta
tai perhe on pienin yhteisömuoto laajemmassa yhteisössä, ja
on kiinnitettävä huomiota siihen, kuinka nämä kaksi yhteisön
tasoa vaikuttavat toisiinsa.

Yhteisöt kypsyvät ajan myötä. Yhteisön voidaan sanoa
olevan kypsä, kun siinä on virinnyt vahva yhteishenki ja
kun ryhmä on ottanut käyttöön tärkeitä rakenteita, kuten
tehokkaita menetelmiä itsehallintoon ja konfliktien ratkaisuun.
Yhteisön rakentamisessa olennaista on pyrkiä luomaan
ratkaisuja, joissa kaikki voittavat.

Hyvin kypsytellyssä ryhmässä rakenteet toimivat niin, että
jäsenet tukevat toisiaan aktiivisesti, osallistuvat mielellään
tapahtumiin (yhteiset ateriat, vuosipäivät, kokoukset),
erityistarpeisilla jäsenillä on paikkansa yhteisössä ja he
saavat apua tarvittaessa, lapset tuntevat kuuluvansa
joukkoon, jne.

Seuraavaksi tarkastelemme yhteisön rakentamisen
avainkysymyksiä alkaen jokaisen yhteisön ytimestä: sen
identiteetistä ja hengestä.
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RYHMÄIDENTITEETTI JA
YHTEISHENKI

Ihmisen syvä tarve tuntea kuuluvansa joukkoon ajaa meitä
muodostamaan ryhmiä. Jokainen hiljattain perustettu ryhmä
joutuu alkuvaiheessa kohtaamaan ryhmän identiteettiin ja
yhteishenkeen liittyvän haasteen. Ryhmän rakentuminen, kasvu
“minusta” “meiksi” vaatii aikaa. Lisäksi tarvitaan ymmärrystä
siitä, mitä itse kukin käy läpi, ja miten yhteisö voi tukea
henkilökohtaista kasvua. Yhteisen identiteetin luominen on
tehtävä, joka vaatii luovuutta, selkeyttä, näkemystä ja
vahvaa tahtoa.

Muinaisuudesta lähtien useimmissa
kulttuureissa yhteishenki on määritelty
vastakkainasettelun kautta ”toisiin”
nähden – me vastaan muut. Ulkoisen
uhan aikaansaama yhteenkuuluvuus
on siis vanha ja vahva rakenne.
Samoin ekokylät ovat aikaisemmin
tulleet tunnetuiksi ”vastakulttuurina”,
mikä ei   ole ollut tarkoituksellista, vaan
seurausta siitä, että ne ovat edustaneet
jotain uutta ja siten vierasta. Tämä
asetelma on ylitettävä, jotta voidaan
rakentaa luovia, avoimia ja osallistavia
tiloja, joissa yhteinen identiteetti
määrittyy keskinäisen läheisyyden ja
tuttuuden kautta. Läheisyys ei tarkoita
yhdenmukaisuutta: terveessä
yhteisössä yksilö voi kukoistaa
omana ainutlaatuisena itsenään.
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Ryhmän ydinidentiteetti määritellään yleensä ihannekuvan
(visio), tehtävän (missio) ja tavoitteiden kautta. Ne ilmaisevat
ryhmän toimintojen ytimen. Parhaassa tapauksessa visio, missio ja
tavoitteet määritellään ryhmän perustamisen varhaisessa vaiheessa,
ja niihin palataan säännöllisin väliajoin, jotta nähdään, heijastavatko
ne edelleen ryhmän ydinidentiteettiä.

Selkeä identiteetti houkuttelee uusia jäseniä, jotka tunnistavat ryhmän
aidoksi ja luotettavaksi. Heidän on helppo nähdä, mihin itse sopisivat
ja kuinka heidän toimintansa tukisi kokonaisuutta. Epäselvä identiteetti
puolestaan pakottaa ryhmän vetämään keinotekoisen rajan sisällä ja
ulkopuolella olevien välille: "soluelimien" toiminnot ovat jääneet
määrittelemättä. Ryhmillä, joilla on epäselvä identiteetti, on yleensä
vaikeuksia houkutella uusia jäseniä sekä pitää nykyiset mukana.
Sellaisissa ryhmissä esiintyy usein kitkaa, sekaannuksia ja konflikteja.

Kuinka uudet ihmiset liittyvät mukaan? Millaisia   ihmisiä projekti
houkuttelee ja miksi? Montako uutta tulijaa ryhmä voi hyväksyä ja
kuinka nopeasti? 

Nämä kysymykset nousevat esiin jokaisessa ryhmäprojektissa eikä
hyvien vastausten löytäminen ole aina helppoa. Hyvä annos realismia
auttaa.

Biologista vertausta käyttääksemme: ryhmän identiteetti muistuttaa
elävän solun identiteettiä. Solun sisällä erilaiset soluelimet suorittavat
omia yksilöllisiä toimintojaan samalla kun huolehtivat yhdessä jostain
suuremmasta toiminnosta, joka riippuu elimestä tai kudoksesta, johon
solu kuuluu. Solu rajoittuu kalvoonsa, jonka kautta se saa energiaa,
ravintoaineita ja kommunikoi muiden solujen kanssa.
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Kuten edellisessä luvussa kerrottiin, kukin yksilö tuo
ryhmään henkilökohtaiset kantamuksensa:
kokemuksia, tunteita, kykyjä, tapoja, päähänpistoja,
ongelmia jne. Tämä ei vaikuta vain ryhmään
kokonaisuutena, vaan myös muiden jäsenten yksilölliseen
elämään, varsinkin jos ryhmä on pieni (alle 20 jäsentä).

Yhteisöissä on jotain parantavaa. Ei ihme, että ne
houkuttelevat usein ihmisiä, jotka todella tarvitsevat
eheytymistä. Jos ryhmä ei kiinnitä tähän tarvittavaa
huomiota, voi yksikin psykologisesti vaativa henkilö saada
aikaan paljon häiriöitä. Yhteisön tehtävänä ei ole käsitellä
syviä psykologisia haavoja ja käyttää aikaa ja energiaa
tähän päämäärään, ellei se ole sisäisesti riittävän vakaa ja
ellei ryhmän ole nimenomaan tarkoitus olla terapeuttinen.

Uutukaisten ryhmien on osattava tunnistaa ja huomioida
ihmisten tuska ja kärsimys, mutta osattava silti torjua
psykologisesti epävakaa uusi jäsen. Näin vältetään se
riski, että tämä jäsen kuluttaa ryhmän kaikki voimat.
Toisaalta liiallinen suojautuminen ja varovaisuus voivat
vahingoittaa ryhmää ja estää sinänsä välttämättömän ja
terveellisen vaihtuvuuden. Se voi johtaa ryhmän
tukahtumiseen. On hyvä muistaa, että solukalvot ovat
todellakin läpäiseviä, mutta myös erittäin valikoivia.

Ryhmät, joilla on selkeä identiteetti, ovat tietoisia
todellisista vahvuuksistaan   ja heikkouksistaan,
mahdollisuuksistaan   ja rajoituksistaan. Ne eivät luo
ihanteellista, epätodellista imagoa houkuttelemaan
tulokkaita, joilla on pää pilvissä. Sellaisilla tulijoilla on
usein liian korkeat odotukset sekä aineellisten tarpeiden
(ruokavalio, asuminen, työ, terveydenhuolto jne.) että
hienovaraisempien, psykologisten ja sosiaalisten tarpeiden
suhteen. Hienovaraiset tarpeet ovat usein piilossa ja aluksi
vaikeasti havaittavissa. Tulokkaat voivat tuoda
kuormittumisriskin ryhmään. Ne ilmaantuvat sitä mukaa
kun heidän vahvat käyttäytymismallinsa, riippuvuutensa
sekä henkiset ja emotionaaliset erityispiirteensä tulevat
ilmi. Olisi sinisilmäistä olettaa, että mitkä tahansa ongelmat
voidaan käsitellä ja ratkaista, tai että kuka tahansa voisi
liittyä ryhmään milloin tahansa.
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Ryhmäprojekteissa, joissa ihmiset enimmäkseen
työskentelevät yhdessä, uusien jäsenten hyväksymismenettely
voi olla suhteellisen yksinkertainen. Tiiviimmissä yhteisöissä
on kuitenkin viisasta sopia yksityiskohtaisesti jäseneksi
ottamisen tavoista. Menettelytavaksi voidaan määritellä
esimerkiksi koeaika, jolloin ryhmä voi tutustua uuteen
jäseneen ja jäsen voi tutustua ryhmään, sen toimintatapoihin,
sopimuksiin jne. 

Tänä ajanjaksona tulokkaan on helppo erota ja ryhmän
katkaista jäsenyyssopimus, jos puolin tai toisin nousee esiin
vahvoja syitä. Koeaikana uutta jäsentä voidaan pyytää
havainnoimaan, esittämään kysymyksiä ja etsimään omaa
tapaansa liittyä ryhmään. Tietyn ajan kuluttua jäsen saa
oikeuden tuoda päätöksentekoon ajatuksiaan, näkemyksiään
ja mielipiteitään.

Äänestysoikeuden voi saada vähän myöhemmin, kun ryhmä ja
uusi jäsen ovat tutustuneet toisiinsa. Vanhemman jäsenen
toimiminen tuutorina voi olla avuksi. Asteittainen, askel
askeleelta -menettely lisää turvallisuuden tunnetta sekä
uudelle jäsenelle että yhteisölle. Sen avulla vältetään tiiviin
yhteisön sulkeutuminen liian umpinaiseksi. Parasta on, että
samaa käytäntöä sovelletaan yhdenvertaisesti kaikkiin uusiin
jäsenehdokkaisiin, mukaan lukien nykyisten jäsenten
sukulaiset ja uudet puolisot.

Hyväksymismenettely johtaa oikeuksiin ja vastuuseen
ryhmässä. Uudet jäsenet hyväksyvät yleensä mielellään sekä
oikeudet että velvollisuudet ja sitoutuvat niihin, jos ne ovat  –
jälleen kerran –  selkeitä ja hyvin muotoiltuja, ja jos panokset
ja palkkiot ovat tasapainossa. Ryhmälle tehtyjen sitoumusten
tulisi olla voimassa tietyn ajan, jonka jälkeen ne voidaan
muuttaa tai keskeyttää.

Ryhmähankkeet tarvitsevat yleensä rakenteekseen
osallistavan päätöksentekomenetelmän, jossa arvostetaan
kaikkien jäsenten vastuuta ja vapautta. Selkeys ja avoimuus
edistävät kaikissa tilanteissa pitkäaikaista, aitoa
luottamusta.Tämä koskee sekä henkilösuhteita (keskinäinen
luottamus) että koko ryhmää (luottamus yhteisöön). Tehokkaat
ja johdonmukaiset palautejärjestelmät voivat saada ihmeitä
aikaan ryhmässä, sillä ne rakentavat luottamusta, aitoutta ja
vastuullisuutta.
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Ryhmissä voi jollekulle nousta nopeastikin kiusaus käyttää väärin
valtaansa ryhmässä. Siksi ryhmän on tärkeää olla tietoinen jäsenten
keskinäisestä asemasta, rooleista ja arkkityypeistä. Oli jäsenten
keskimääräinen pituus mikä tahansa, joku tulee aina olemaan
ryhmän pisin ja toinen lyhyin jäsen. Samoin joku tulee aina olemaan
puheliain ja toinen ujoin. Vaikka tätä on mahdotonta välttää, on
avuksi, jos asia tiedostetaan ja sitä voidaan käyttää tukemaan sekä
yksilöitä että ryhmää kehityksessään. Ajan myötä tapahtuva
yhteisöllinen varttuminen tuo erittäin hyödyllisen ominaisuuden
yhteisöelämään: kyvyn olla ottamatta asioita liian henkilökohtaisesti.

VIESTINTÄ JA
VUOROVAIKUTUS
Terveet yhteisöt vaalivat kunnioittavaa ja suoraa viestinnän ja
vuorovaikutuksen kulttuuria. Sanoilla ”yhteisö” (commune) ja
“kommunikaatio” (communication) on monissa kielissä sama juuri:
“yhteinen” (common), joka tarkoittaa ”kuulumista kaikille”
(etymologian sanakirja). Yhteisö ja kommunikaatio liittyvät siten
läheisesti toisiinsa.

Suora, tietoinen viestintäkulttuuri kattaa kaikki aiheet ja
viestinnän koko kirjon arkisesta jutustelusta
sopimusneuvotteluihin. Hienovireinen viestintä ei tarkoita sitä, että
puheen on oltava aina kiillotettua ja kohteliasta. Korkeatasoinen
kommunikaatiokulttuuri tarkoittaa kaikkia hyödyttävien ratkaisujen
etsimistä kaikissa tilanteissa. Tämän oppaan syvästä jakamisesta
kertova kappale tarjoaa ohjeita tehokkaaseen ja kannustavaan
viestintään.

Ryhmän viestinnän rakentaminen on yksi yhteisön ydinalueista,
ja siksi ryhmähankkeen käynnistäjien tulisi kiinnittää siihen erityistä
huomiota. Kannattaa muistaa, että käynnistysvaiheen toimintatavat
heijastuvat koko hankkeen myöhempään kulttuuriin.

Monien hankkeiden perustajat ajattelevat virheellisesti, että heidän
päätehtävänsä on saada järjestelmän peruspalikat kasaan ja
yhteisöllisyyttä voidaan kehittää myöhemmin, kun ihmiset alkavat
varsinaisesti työskennellä ja elää yhdessä. Mutta jos
kommunikaatiokulttuurin ja yhteisörakentamisen malleja ei sovelleta
jo hankeen alkuvaiheissa, siihen ei todennäköisesti riitä
yhteishenkeä myöhemmin. Käyttäytymismallit nimittäin syntyvät,
vaikka jäsenet eivät osallistu niihin tietoisesti.
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Erityiset yhteisöllisyyttä kehittävät tapahtumat
Koulutukset tai mentorointi, menetelminä esim. rakentava
vuorovaikutus (Nonviolent Communication, NVC), joka on
ekokyläliikkeelle ominainen menetelmä
Erityisesti vuorovaikutustavoille omistetut kokoukset, siitä
puhuminen tietoisesti,  sopimusten ja ohjeiden laatiminen
sekä niiden käyttäminen kokouksissa ja ryhmäprosesseissa
Epäviralliset tapahtumat, tarinoiden jakaminen, kehonkielen
ymmärryksen vahvistaminen
Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitojen opiskelu
ja harjoittelu
Yhdessä laulaminen (yhteinen ääni tahdistaa yhteen
elimistön rytmit hengityksestä sydämen lyöntitiheyteen)
Hiljaisuuden vaaliminen ryhmässä

Kommunikaatiokulttuuria voidaan kehittää ja vaalia seuraavasti:

Se, kuinka ihmiset puhuvat, ja mistä he puhuvat, on vasta
viestintäkulttuurin toinen puoli: kolikon toinen puoli on se, kuinka
he kuuntelevat. Tarkkaavainen, aktiivinen kuuntelu on
yhteisöissä välttämätöntä. Kahden tai useamman ihmisen
yhteys tarkoittaa, että kaikki kuuntelevat – tai heidän pitäisi
kuunnella – enemmän kuin puhuvat.
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Kuunteleminen on välttämätöntä hyvälle, syvälle
viestinnälle, mutta miten luoda ryhmälle puitteet, joissa
ihmiset voivat todella kuunnella toisiaan, kuulla toisiaan ja
kokea keskinäistä myötätuntoa? Menestyneimmät
yhteisöt ovat tietoisesti päättäneet varata yhteistä aikaa
henkilökohtaisesti merkityksellisten asioiden
jakamiselle suurelle ryhmälle sopivia menetelmiä
hyödyntäen.
 
Syvä jakaminen tekee sisäiset maailmat näkyviksi.
Ihmiset tutustuvat toistensa yksityisiin katsomuksiin ja
unelmiin, intohimoihin ja tavoitteisiin, viehtymyksiin ja
tyyleihin, ja saavat ymmärrystä sisäisistä ja ulkoisista
tekijöistä toistensa tunnetilojen taustalla, kuten vaikkapa
tyttären valmistuminen tai sukulaisen sairaus. Toisaalta,
näkyviin piirtyvät asiat, joiden suhteen muut ovat ujoja,
estyneitä, pelokkaita tai ennakkoluuloisia.

Jakaminen voi tarkoittaa sellaisten sisäisten tunteiden ja
asenteiden ilmaisemista, jotka eivät ehkä ole miellyttäviä
muille. Ihmiset saavat näin mahdollisuuden paljastaa
yleensä piilossa pidettävät, persoonallisuutensa vähemmän
kiiltävät puolet, kuten toisiin ja omaan itseen liittyvät
turhautumiset ja ärsytykset. Joskus vain puhuminen näistä
sisäisistä tiloista turvallisessa ympäristössä riittää
ratkaisemaan ne. Syvä jakaminen liimaa yhteisöä
tiiviimmäksi.

Syvä jakaminen

Syvää jakamista tapahtuu luonnollisesti silloin, kun ystävät
tapaavat epämuodollisesti ja keskustelevat. Tällaiset syvän
jakamisen epämuodolliset tilanteet voivat olla jopa
arvokkaampia kuin järjestetyt tapahtumat. Siitä huolimatta
suuren ryhmän säännölliset jakamistapahtumat edistävät
suuresti ryhmän viestintäkulttuuria.

Kiillotetun julkisivun ylläpitäminen hankaloittaa
yhteisön rakentamista, kun vastaavasti avautuminen kohti
toisen heikkoutta avaa tilaa rakkaudelle ja ymmärrykselle.
Jos epämiellyttäviä asioita ei tuoda valoon, jännitteet voivat
kertyä, kasvattaa painetta ja mahdollisesti johtaa
”räjähdykseen” ryhmässä.
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Piirityöskentely
Ihmiset istuvat piirissä. Piirissä kiertää
puhe-esine (yleensä sauva tai kivi) ja
puheenvuoro on sillä, jonka kädessä esine
kulloinkin on. Toiset kuuntelevat. Ihmisiä
kannustetaan puhumaan ja kuuntelemaan
sydämestään. Puhuttuaan he antavat
esineen seuraavalle henkilölle. Jos joku ei
halua puhua, hän siirtää esineen
seuraavalle. Piiriä jatketaan, kunnes
kukaan ei enää sano mitään koko
kierroksella, tai kunnes ryhmä yhdessä
päättää lopettaa.

Puhu itsestäsi, omasta kokemuksestasi ja tunteistasi,
vaikka muut olisivatkin nostaneet niitä pintaan. Vältä
muiden tuomitsemista
Puhu sydämestäsi ja vain asioista, jotka ovat sinulle
merkityksellisiä
Puhu tarpeistasi ja toiveistasi, älä syytä toisia tilanteestasi
Suhtaudu jakamiseen tutkimusmatkana itseen: älä käytä
sitä puheiden pitämiseen
Kuuntele kiitollisena ja kunnioittavasti niitä, jotka puhuvat,
näe heidän sanansa lahjana ryhmälle ja oivalluksena
ihmiskokemuksen monimuotoisuudesta
Sitoudu luottamuksellisuuteen kaikessa, mitä olet kuullut,
etenkin arkaluontoisissa, intiimeissä asioissa

Ryhmähankkeissa ympäri maailmaa käytetään erilaisia   menetelmiä
syvään jakamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi ZEGG-Forum-
menetelmä, Community building (Scott Peckin mukaan) ja
piirityöskentely. 

Näillä menetelmillä  pyritään luomaan luottamuksen ja keskinäisen
kunnioituksen ilmapiiri muutamilla yhteisillä perussäännöillä:

Jotkut menetelmät hyödyntävät hiljaisia hetkiä ja suosittelevat
antamaan arvostavaa palautetta ihmisille, jotka ovat puhuneet.
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Lyhyt hiljainen hetki ennen keskustelun aloittamista
tai kun keskustelu muuttuu liian harkitsemattomaksi
tai tunnepitoiseksi (apuvälineenä mindfulness-kello)

Check-in ja lyhyt henkilökohtainen jakaminen
kokouksen alussa, check-out kokouksen lopussa

Kiitoskierrokset, joissa ihmiset ilmaisevat
kiitollisuutensa muille

Yhteisten aterioiden alussa voidaan huomioida,
kuinka tärkeää ruoka on ryhmälle (tämä voidaan tehdä
yksinkertaisesti esim. hurraamalla kokeille ennen
ateriaa tai monimutkaisella ja jopa hengellisellä
rituaalilla tai rukouksella)

Sana "rituaali" tarkoittaa tässä ryhmäkohtaisia   tapoja tehdä
tiettyjä asioita, eikä viittaa vain kulttuuriseremonioihin.
Rituaalit voivat muokata ryhmäkulttuuria, yhteistä
maailmankuvaa ja vahvistaa siten kuulumisen tunnetta. Jotkut
rituaalit integroidaan arkeen, kun taas toiset on varattu
erityistilaisuuksiin.

Yksinkertaiset päivittäiset rituaalit tukevat huomioivaa
ilmapiiriä:

Laulaminen, soittaminen ja tanssi (joko
tarkoituksellisesti tiettyyn kellonaikaan tai esim.
odotellessa kaikkien saapumista kokoukseen)

Lyhyet pelit ja leikit, joilla palautetaan energiataso
pidempien tapahtumien aikana.

Tällaiset yksinkertaiset päivittäiset rituaalit edistävät
keskinäistä ymmärrystä ja arvostavaa ryhmäkulttuuria.

RITUAALIT JA JUHLAT
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Juhlatilaisuuksista yleisimpiä ovat luultavasti vuosipäivät. Luettelon
laatiminen kaikista vuosipäivistä (yhteisön tärkeät päivämäärät,
syntymäpäivät, hääpäivät, jäsenten liittymispäivät jne.) tekee
helpommaksi juhlistaa niitä aidosti ja keskittyneesti. Mikäpä saisi
ihmiset tuntemaan olonsa yhtä hyväksi ryhmässään,   kuin
syntymäpäiväkakku, ehkä muutama lahja ja erityinen huomio. 

Juhlat ovat perustavanlaatuisia jokaiselle yhteiskunnalle, ja jopa
maallisessa maailmassa tiettyjä päiviä pidetään pyhinä. Ihmisillä on
syvä, esi-isiltä peritty tarve panna merkille erityistilaisuuksia ja juhlia.
Jos yhteisöelämää leimaa vain harmaa arki ja työskentely, riskinä
on, että yhteisö kangistuu kaavoihin ja pitkällä aikavälillä koko ryhmä
kärsii.

Eri ryhmillä on erilaiset tavat juhlia. Hengellisesti suuntautuneet
ryhmät suosivat meditatiivisia, hiljaisia   tapoja, syventymistä
rukoukseen tai johonkin henkiseen harjoitukseen. Maalliset ryhmät
järjestävät mieluummin juhlia, musiikkia, naurua ja juhlallista ruokaa.
Näiden kahden tyylin yhdistäminen on tietysti myös mahdollista.

Juhla ei välttämättä vaadi paljon aikaa. Joskus kahden minuutin
käyttäminen juhlistamaan kollegaa, joka on juuri kertonut
onnistumisestaan, voi tarkoittaa paljon. Tällaisten pienten juhlien
huomioiminen saa ryhmän tiedostamaan suurten juhlien
yhteentuovan voiman, ja ihmiset varaavat mielellään aikaa
esimerkiksi projektin 20-vuotisjuhlan valmisteluun.

Maallisissa yhteiskunnissa ihmiset ovat vieraantuneet
rituaaleista ja erityisesti juhlista. Ei ihme, että
yhteisöllisyys on heikentynyt useimmissa rikkaissa
maissa. Siksi onnistuneissa ryhmäprojekteissa
kiinnitetään erityistä huomiota juhliin. Dragon Dreaming -
menetelmän mukaan jopa neljäsosa projektin ajasta ja
resursseista tulisi omistaa juhlistamiselle.

32



Ei ole ryhmää, jossa kokoukset eivät olisi välttämätön keino
keskittyä tärkeisiin aiheisiin, olivatpa ne sitten toiminnallisia,
hallinnollisia tai yhteisöllisiä. Hyvällä opastamisella
(fasilitoinnilla) varmistetaan sopiva muoto jokaiselle
kokoukselle. Fasilitoinnin avulla varmistetaan, että jokaisella on
mahdollisuus puhua ja tulla kuulluksi, että eri aiheille varattu aika
on oikeassa suhteessa niiden merkitykseen ja että kaikesta, josta
on keskusteltava, keskustellaan.

Monissa ryhmäprojekteissa kokoukset alkavat lyhyellä
kuulumiskierroksella (check-in), jonka aikana osallistujat
kertovat lyhyesti tunteistaan, olotilastaan   ja henkilökohtaisista
kysymyksistään ja “laskeutuvat” nykyhetkeen. Tämä vie aikaa,
mutta yleensä tekee myöhemmät keskustelut paljon helpommiksi.
Ryhmähankkeissa on oikeasti kyse enemmän ihmisistä kuin
asioista.

Tukemalla henkilökohtaista ilmaisua ryhmä pitää ihmiset
keskiössään. Loppupiiri (check-out) toimii kokouksen
koosteena, jossa ihmiset ilmaisevat, miltä kokous, ryhmä tai
tulevaisuus heistä tuntuu ja missä tunnelmassa he lähtevät,
muuttuiko jokin jne. Aloitetaan yhdessä, päätetään yhdessä.

Tilanteesta ja käytettävissä olevasta ajasta riippuen kokouksen
alkuun tai loppuun voidaan sijoittaa yhteinen ateria tai virvoke,
jolloin saadaan tilaisuus vaihtaa henkilökohtaisia kuulumisia.
Ihmiset käyttävät usein tällaisen   tilaisuuden keskustellakseen
niiden kanssa, joiden kanssa he tapaavat harvoin.

Kokouksia ei välttämättä järjestetä pelkästään päätöksentekoa
varten, vaan ne ovat myös tilaisuuksia jakaa näkemyksiä ja
ajatuksia sekä osallistua luoviin prosesseihin. Niitä voidaan
käyttää kollektiivisen oppimisen tilaisuuksina.

Ryhmillä, jotka alkavat ja päättävät kokoukset laululla, on yleensä
vahvempi yhteenkuuluvuuden tunne. Mindfulness-kellon
kaltaisilla työkaluilla voidaan muistuttaa ihmisiä hiljaisuuden
voimasta ja sitä, kuinka tarkoitukselliset tauot keskusteluvirrassa
toimivat ryhmän hyväksi.

KUINKA JÄRJESTÄÄ
KOKOUKSIA
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Yhteisöaloitteiden perustaminen ja johtaminen vaatii valtavasti ajattelutyötä – joskus
niin paljon, että yhteisöllisyys jää sivurooliin. Siksi on viisasta luoda välillä tiloja ja
tapahtumia, jotka eivät mitenkään liity päätöksentekoon, koordinointiin tai johtamiseen
– esimerkiksi puutarhanhoitoa, siivousta, kunnostusta, sisustusta tai muuta käytännön
työtä.

Tästä on paljon hyötyä. Ensinnäkin työ tulee tehdyksi ilman kustannuksia tai
korvauksia. Toiseksi, se tuo esiin jäsenten käytännön osaamisen ja käden taidot.
Jotkut ihmiset jättäytyvät taka-alalle virallisissa tilanteissa, mutta osoittautuvat
nerokkaiksi käytännön töissä. Kun toiset saavat tilaisuuden nähdä ja arvostaa heidän
kykyjään, se voi parantaa heidän itsetuntoaan.

Edellä mainitut menetelmät ovat
harvinaisempia kokouskäytäntöjä.
Niillä pyritään parantamaan
tavanomaisia kokoustamisen
käytäntöjä, joita ovat esimerkiksi
hyvin valmisteltu asialista,
kokouspöytäkirjan kirjoittaminen,
kaikkein tärkeimpien päätösten ja
sopimusten tallentaminen lokiin jne. 

Mindfulness-kello

Yksi osallistujista nimetään pitämään
mindfulness-kelloa ja kilauttamaan sitä
aina, kun on hyvä hetki lyhyelle
tauolle. Kun soittokello soi, kaikki
vaikenevat siihen asti kunnes kello soi
uudelleen, ja keskustelua voidaan
jatkaa. Pieni hengähdyshetki voi
parantaa merkittävästi keskustelun
ilmapiiriä.

Keskustelun muuttuminen
tunnevoittoiseksi on usein
merkki siitä että asiatason
perustelujen ja keskustelun alla
kytee jotain, mikä saattaa puhjeta
riidaksi. Ihmisten on yleensä
vaikea pysyä asiatasolla ja samalla
käsitellä aiheen herättämiä tunteita.
Kun tunteet alkavat haitata asiallista
keskustelua, on hyvä käydä tunteita
läpi erillisissä kokouksissa, joissa
kaikilla on tilaisuus jakaa tuntojaan
ja ilmaista ja tutkia tunteita.

HAUSKUUDEN, LUOVUUDEN JA
TAITEEN JAKAMINEN
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Kolmas etu on, että fyysinen työ antaa tyydytyksen tunteen, jota on vaikeampaa
saavuttaa ajattelutyöllä. Yhdessä työskentely on yhteisvoiman ilmentymä,
ryhmän yhteinen symboli (esimerkiksi: “tämä on MEIDÄN puutarhamme”). Neljäs
etu on, että talkoiden ja muiden yhteisponnistusten kautta saa erinomaisen
mahdollisuuden kutsua naapureita, ystäviä tai muita kiinnostuneita käymään.
Tutustumisen myötä jotkut voivat harkita liittyvänsä yhteisöön tai ryhtymään
tukijoiksi.

Luovuus ja taide ovat kieliä, joita ymmärretään kaikkialla maailmassa. Nykyisessä
valtakulttuurissa taiteestakin on tullut pois sulkevaa, kilpailevaa ja kaupallista.
Kun toimitaan kilpailusta ja voitontavoittelusta vapaassa ympäristössä, kuten
tietoisessa yhteisössä, taide osoittautuu kiehtovaksi välineeksi rakentaa siltoja ja
nautiskella yhdessä.

Ihmiset pääsevät huomaamaan toistensa harvemmin esiin tulevia puolia ja
herkistyvät yllättymään aidosti: esimerkiksi kokki saattaa huomata olevansa
taitava kuvanveistäjä. Taideterapeutit hyödyntävät taidetta ja ihmisten luovuutta
yksilöllisessä ja ryhmäterapiassa. Oman kuoron, bändin, teatteri- tai tanssiryhmän
perustaminen on loistava tapa vahvistaa ryhmän identiteettiä taiteen avulla.

Yhteisöaloitteiden on tarkoitus olla hauskoja! Vain silloin nykyiset jäsenet
haluavat pysyä mukana ja uudet haluavat liittyä. Kun annamme aikaa ja tilaa
yhdessä iloitsemiselle, ryhmäprojekteistamme tulee kestäviä, eläviä ja
vetovoimaisia sekä jäsenilleen että muille.
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Rakkaus on muutakin kuin tunteita. Kestääkseen se
tarvitsee kumppaneiden päätöksen kulkea yhdessä
yhteistä polkua. Perheellisen rakastava
vanhemmuus kaipaa yhteisön ja syvien
ystävyyssuhteiden tukea ja turvaa.

Joka tapauksessa rakkauteen tarvitaan itsehoitoa,
suhteen hoitamista, mielekästä työtä, iloa ja
terveyttä. Ympäristö- ja sosiaalisten ongelmien
vaivaamissa yhteiskunnissa rakkauden perusarvoja
voivat olla oikeudenmukaisuus ja ympäristönsuojelu.

Yhteisöelämää voidaan verrata laajennettuun
avioliittoon; tiivis yhteisö tarkoittaa vahvempia
siteitä, mutta myös enemmän mahdollisuuksia
kitkaan. Yhteisössä törmäillään tiheään kuin
kaasumolekyylit kutistetussa ilmapallossa. Tunteet
kuumenevat ja stressitasot nousevat. Kitkan
vähentämiseksi on viisasta suunnitella riittävästi
yksityistä tilaa ja pitää yhteistilojen ja oman tilan
suhde tasapainossa.

IHMISSUHTEET: RAKKAUS,
HOIVA, SEKSUAALISUUS

Asuinyhteisössä ihmiset asuvat
yksityisissä tiloissa, heillä saatta olla
henkilökohtainen tulolähde ja vain
muutamia yhteisiä asioita, kuten yhteinen
puutarha, huone, jossa he viettävät vapaa-
aikaa tai ruokailevat yhdessä. Tällaisissa
tilajärjestelyissä törmäykset eivät yleensä
ole niin ankaria.

Kuten tiedämme, läheiset suhteet voivat
kuitenkin alkaa mistä tahansa, milloin
tahansa, vaikkapa löyhissä ryhmissä,
kuten yhdistyksissä, kaupunkien
kestävyysaloitteissa, ruokapiireissä tai
työpaikoilla. Yllättävät ihastumiset ja
rakastumiset eivät ole lainkaan harvinaisia.
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Kommuuneissa yksityinen tila rajoittuu usein makuuhuoneeseen, ja
suurin osa muista tiloista on jaettu. Ihmisillä on suuri mahdollisuus
tavata toisiaan hyvin usein –  joskus jopa liian usein.
Väistämättömät jännitteet, kitkat ja ristiriidat ovat aina nurkan
takana. Kommuunit käsittelevät niitä valitsemalla omaan
yhteisörakenteeseensa sopivat konfliktinratkaisutavat.

Jotkut houkutukset vievät rakastavaiset aina yhteisössä yleisesti
hyväksyttävien tapojen ulkopuolelle. Jotkut yhteisöt käsittelevät
tätä asiaa rajoittamalla sitä, mikä suhteissa on hyväksyttävää.
Esimerkiksi yhteisöt, joilla on vahva kristillinen perusta, asettavat
yksiavioisuuden ainoaksi vaihtoehdoksi ja tukevat pareja
avioliitoissaan. Avioliiton ja yhteisön lujittamiseen käyvät samat
keinot. 

Länsimaisessa yhteiskunnassa toinen toistaan seuraavat
parisuhteet, niin kutsuttu sarjamonogamia on yleistä. Siinä rakkaus
uuteen ihmiseen tarkoittaa eroamista edellisestä kumppanista.
Jotkut yhteisöt euroopassa ovat loikanneet vallitsevan
heteroseksuaalisen yksiavioisuuden mallien ulkopuolelle etsimään
uusia väyliä voimakkaiden tunteiden ristiaallokossa luoviakseen. 

Riippumatta siitä, miten rakkaussuhteet hahmotetaan, yhteisöissä
erotaan ja aloitetaan uusia suhteita. "Hylätty" kumppani on se, joka
herkimmin haavoittuu. Kateus, raivo, kauna ja muut voimakkaat
tunteet nousevat sisimmästä - ja usein kätketystä - psyykkisestä
alueesta, joka on suoraan yhteydessä tiedostamattomaan. Kaikki
tunteet ovat osa ihmisen luontoa. Ne on tarpeen hyväksyä ja
huomioida sellaisinaan syyttämättä, tuomitsematta  tai
tukahduttamatta. Yhteisöllinen asuminen edellyttää kuitenkin
kaikissa tilanteissa kykyä rakentavaan ja ihmissuhteiden terveyttä
vaalivaan käyttäytymiseen.

Yhteisöissä, kuten muuallakin, pariskuntia eroaa ja uusia
suhteita solmitaan. Yhteisöissä entiset parit ja heidän
uudet kumppaninsa kohtaavat usein toisiaan
yhteisötiloissa. Haavojen kohtaaminen ja parantaminen on
tarpeen ja mahdollista. Jos entinen kumppaneista jättää
koko yhteisön, se ei tarkoita pelkästään kodin vaihtamista
ja vanhemman etäisyyttä lapsista, vaan usein myös eroa
useista läheisistä ystävistä ja työtovereista.
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Jotkut yhteisöt noudattavat ennalta sovittuja työkaluja (kuten
ZEGG-Forum) valaistakseen hankalia tilanteita, jotta suru ja
tuska voidaan ilmaista, nähdä ja kuulla yhdessä. Tunteet
tuodaan avoimesti esiin ja kaikkia osapuolia kunnioittavalla
tavalla käsiteltäviksi. Avoimuudella estetään jännitteitä
leviämästä yhteisöä uhkaavaksi, voimia vieväksi varjoksi.

Yhä useammat yhteisöasukkaat ovat tulleet siihen tulokseen,
että rakkaussuhteiden tärkein elementti ei ole muiden
mahdollisuuksien pois sulkeminen, vaan
totuudenmukaisuus, luottamus, avoimuus ja kaikkien
osapuolten tietoinen suostumus. Avoin keskustelu
kumppanuuden ulkopuolisista vetovoimista voi rentouttaa ja
jopa vahvistaa suhdetta. Joskus olemassa olevan suhteen
avaaminen uusille kumppaneille osoittautuu tavaksi pelastaa
suhde, joka muuten päättyisi toistamaan sarjamonogamian
kaavaa.

Miesten ja naisten väliset suhteet ovat
yleisin parisuhteen ennakko-oletus
käytännössä jokaisessa maailman
yhteiskunnassa. Perinteestä pidetään
kiinni silloinkin, kun se ei palvele
ketään, on haitallinen tai suorastaan
järjenvastainen. Jotkut yhteisöt ovat
ryhtyneet vakavasti tutkimaan erilaisia   
ennakko-oletuksia ja mahdollisia
vaihtoehtoja. Havainnot tukevat
ajatusta, että luottamus, rakentava
kuuntelu ja kärsivällisyys hoitavat
haavoittunutta sielua. Useat meistä
tietävät, että rakkaussuhteiden
karikoissa voi ruhjoutua pahasti.
Ammattimainen yksilöterapia on
tarpeen silloin, kun kipu ylittää yhteisön
voimavarat.
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Konfliktien todellinen laukaisija on hankalat tunteet. Jännitteiden
kokeminen vaikuttaa ihmisten välisiin suhteisiin ja haittaa ihmisten
kykyä osallistua rakentavasti päätöksentekoon, päätöksien
toimeenpanoon ja jopa jokapäiväiseen elämään. Kaikesta tulee
vaikeaa, epäselvää ja hämmentävää.

Erimielisyys on ryhmälle lahja. Se kertoo mielipiteiden ja
näkökulmien rikkaudesta, tuo esiin uusia ajatuksia ja laajentaa
näkymiä. Erimielisyys on vastalääkettä passiivisuudelle ja
enemmistön edessä alistumiselle. Se ylläpitää ryhmän kestävyyttä
mylläämällä voimia ja pitämällä parviälyn liikkeessä.

Tunnejännitteet sensijaan ovat vaikeasti havaittavia ja
kuvailtavia. Muinaisista ajoistaan asti ihmiskunta on etsinyt
vastausta kysymykseen: ”Miksi kärsimme?” Uskontojen ja
filosofioiden loputtomat vastaukset jäävät pintapuolisiksi. Viime
vuosikymmeninä on psykologissa noussut esiin teorioita, joissa
selvitetään sitä, kuinka kärsimyksellä on vastaavuus moniin
syntymän, kasvun ja lapsuuden olosuhteisiin ja tapahtumiin
(leimautumisteoria); olosuhteisiin ja tapahtumiin ennen
syntymäämme ja jopa suhteeseen edesmenneiden
esivanhempiemme kanssa aina neljänsiin sukupolviin saakka ja
vielä kauemmas (konstellaatiotyöskentely). Paljon näyttää
juontuvan esi-isiltä peritystä kuoleman ja hylkäämisen pelosta,
jonka ihmiset hämärästi havaitsevat joka kerran, kun heidän
tunteensa mitätöidään - tai yksinkertaisemmin sanottuna, kun he
tuntevat jäävänsä vaille huomiota. Tunteen mitätöinti on
salakavala, epäsuora tapa lakaista ristiriidat maton alle ja
vaijentaa toisinajattelijat.

KONFLIKTIEN KOHTAAMINEN 
Italialaisen fasilitoijan, Roberto Tecchion, ristiriidan määritelmä on
ytimekäs: ”Ristiriita on kahden tekijän summa: erimielisyyden
ja epämukavan tunnejännitteen.” Toisin sanoen erimielisyyden
jyrkkyys ei suoraan määritä konfliktin syvyyttä, vaan se on
suhteessa myös erimielisyydestä aiheutuvan tunnejännitteen
määrään. Asiat, niiden vaikutukset, päätösten merkityksellisyys
jne. eivät sinällään aiheuta ristiriitoja. (Katso konfliktin
rakentumisen 9 vaihetta.) 
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Seuraavassa kaksi erilaista esimerkkiä konfliktitilanteesta.

1. Maria ja Nina puhuvat kiihtyneesti kahvinkeittimen vieressä. He väittelevät siitä,
pitäisikö yhdistyksen sijoittaa asiaan kuuluva summa osallistuakseen tulevaan reilun
kaupan festivaaliin kaupungissa. Yhdistyksen rahat ovat vähissä, ja Maria nostaa
esille huolensa siitä, että ryhmällä ei vain ole varaa osallistua. Nina uskoo
päinvastaista, ja he puhuvat pitkään valinnan eduista ja haitoista. Molemmilla on
vahvat uskomukset ja he pysyvät kannoissaan. Pitkän ajan kuluttua Nina pyytää
Mariaa jättämään keskustelun myöhemmäksi ja kutsuu tämän kävelylle kanssaan. He
kiittävät toisiaan intohimoisesta sitoutumisesta ja lähtevät ulos.

Tarinat kertovat erilaisista tavoista
kohdata erimielisyyttä. Ninalla ja
Marialla oli voimakas keskustelu, joka ei
vaikuttanut heidän suhteeseensa. Bertta
ja Julia tuskin keskustelivat lainkaan,
mutta suhde oli vaurioitunut siinä
määrin, että toinen päätti lähteä; tarina
kertoo siitä, millaisia vaikutuksia
konflikteilla voi olla – ja todella on –
ihmisten elämään.

2. Bertta ja Julia istuvat kokouksessa. Esityslista näyttää tavanomaiselta: arkisia ja
pääosin vähämerkityksisiä asioita. Bertta puhuu parhaillaan tiskivuorojen
uudelleenjärjestelystä. Julia on hiljaa. Hän ravistaa päätään, mutta ei sano mitään.
Kun vuorot on määrätty, Julia nousee ylös ja menee itkien nurkkaan. Bertta on
säikähtänyt eikä voi uskoa tapahtunutta. Hänellä ei ole aavistustakaan, miksi Julia on
reagoinut näin. Hän muistaa hämärästi, että Julia on usein suhtautunut kriittisesti
hänen ehdotuksiinsa, jättänyt hiljattain useita kokouksia väliin, ja että hän
kokouksissa harvoin kertoo mielipiteitään. Julia poistuu huoneesta ja kertoo
ystävälleen Annalle: ”Lähden lopullisesti. Poistun ryhmästä.”

Konfliktissa voi joko voittaa tai hävitä:
pitkällä aikavälillä me kaikki päädymme
häviämään, kun näemme ryhmiemme ja
yhteisöjemme lukumäärän ja energian
vähenevän, näemme niiden takertuvan
loputtomiin keskusteluihin ja lopulta
harsuuntuvan, kuolevan tai jakautuvan
kahteen tai useampaan osaan, vain
alkaakseen kaiken alusta uudessa
ympäristössä.
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Maria ja Nina olivat vahvasti eri mieltä, mutta kumpikaan heistä ei kokenut oloaan
hankalaksi, eikä heidän suhteensa ollut vaarassa. He löysivät keskustelussaan tilaa
kuuntelemiselle monilla tasoilla niin, että jännitteet olivat esillä ja tulivat avoimesti
käsitellyiksi. Tehokas keino kunnioittaa ja hallita erimielisyyttä on käyttää
kokouksissa fasilitointia ja valita sellaisia päätöksentekomenetelmiä, joissa
kunnioitetaan erilaisia   kantoja sen sijaan, että jaettaisiin ryhmä enemmistöksi ja
vähemmistöksi (kuten yksimielisyys- tai suostumuspäätöksenteko
enemmistöpäätöksenteon sijaan). Sosiokratian kaltaiset välittömän osallistumisen ja
mielipiteen muuttamisen mahdollistavat dynaamiset rakenteet tekevät eriävät
näkemykset kannustavalla tavalla näkyviksi ja antavat osallistujille mahdollisuuden
tulla nähdyiksi, kuulluiksi ja arvostetuiksi tovereidensa tahoilta.

Onko Bertta koskaan kuunnellut Julian mielipidettä tiskivuoroista, vai onko hän
sulkenut korvansa tai suhtautunut välinpitämättömästi tämän tyytymättömyyteen?
Onko Julia katkera Bertalle ja muille ryhmän jäsenille, jotka eivät näytä arvostavan
hänen mielipidettään? Huomaako kukaan edes, jos Julia osallistuu tai ei osallistu
kokoukseen tai välittääkö kukaan siitä, mitä hän ajattelee?

Kun tunteet nousevat pintaan, ei ole oikea hetki yrittää olla järkevä ja
työskennellä ehdotuksen tai toimintasuunnitelman parissa. On aika pysähtyä ja
kuunnella, kunnioittaa toisen ihmisen tunteita ilman arviota, kritiikkiä, tai ehdotuksia ja
neuvoja, joita ei ole pyydetty. Vain kuunnella.

Sosiaaliset työkalut, kuten jakamispiiri, ZEGG-foorumi ja sovitteluneuvosto,
purkavat jännitteitä ja auttavat ihmisiä rakentamaan yhteyttä sekä tekemään sovussa
työtä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja yhteisen tehtävän täyttämiseksi. Ne
loistavat kuin majakka osoittaen tietä vastavuoroiseen huomioon ottamiseen ja
hyväksymiseen. Käytännölliset konfliktinratkaisumenetelmät ja teoriat löytyvät CLIPS-
verkkosivulta. 
 Viimeiseksi on syytä mainita Arnold Mindellin

teoria asemasta ja etuoikeuksista, joka on
nerokas perustyökalu sosiaalisen dynamiikan
tunnistamiseen ja ymmärtämiseen paitsi
ryhmissä, myös yhteiskunnassa yleisemmin.
Kaikilla teorioilla on oma arvonsa, ja niitä on
hyvä tutkia, mutta tärkeintä on tiedostaa, että
ristiriitojen kohtaamiseksi meidän on
käsiteltävä erimielisyyttä ja hankalia
tunteita sopivilla välineillä, sopivassa
yhteydessä. Polku on pitkä ja haastava,
mutta sitä kannattaa seurata matkalla
kuuntelevaan ja kunnioittavaan yhteistyöhön.
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Keskustelu “enkelien” tukemana

Kaksi konfliktissa olevaa henkilöä (henkilöt A
ja B) istuvat piirin keskellä keskustellakseen
asiasta. Kumpikin valitsee piiristä jonkun
“enkelin” tukemaan heitä. Keskustelu ei kulje
suoraan "pöytätennismäisesti" kahden
henkilön (A <->B) välillä. Sen sijaan kun
henkilö A on puhunut, hänen enkelinsä
toistaa olennaiset asiat sanotusta omin
sanoin. Seuraavaksi henkilö B:n enkeli
vastaa, mitä hän kuuli viestissä henkilöltä A.
Vasta tämän jälkeen henkilö B kommentoi ja
jakaa oman näkemyksensä. Tämän jälkeen
taas kaksi enkeliä tulkitsee hänen
kommenttinsa, ennen kuin henkilö A vastaa.
Keskustelu viedään eteenpäin tällä tavalla.

Lopuksi: jokaisen yhteisön kannattaa rakentaa jäsenistölleen
sopiva konfliktinratkaisumenettely. Joissakin yhteisöissä toimii
sovittelijoita, jotka voivat auttaa riitatilanteissa. Toisissa tehdään
säännöksiä, joilla ohjataan kaikkia kouluttautumaan konfliktien
ratkaisussa. On tärkeää toteuttaa tarvittavat toimenpiteet
ajoissa. Se kannattaa, sillä satunnaista räiskähtelyäkin
pahempaa on jatkuva riitely.

Yhteisön rakentaminen on kuin yksittäisistä neulasista koottu muurahaiskeko:
kokonaisuus hahmottuu vasta vähitellen. Ilman tällaisia pieniä tekoja ryhmät
menettävät pehmeän, inhimillisen puolensa, sielunsa ja voivat päätyä suorittamiseen
keskittyviksi koneistoiksi. Tässä oppaassa lueteltuja yhteisön rakentamisen
menetelmiä voidaan soveltaa mihin tahansa ryhmähankkeeseen, joka keskittyy
ihmisiin ja ottaa huomioon luonnon. Terve yhteisöllisyys on kuin hedelmällinen
maaperä, joka tukee yksilön pyrkimysten toteutumista ryhmän suuremman,
yhteisen pyrkimyksen sisällä.

YHTEISÖ
YHTEENVETO
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Pyrkimyksemme luovat
todellisuutemme.

Wayne Dyer

Visio + missio = intentio 
Ihannekuva eli visio kuvaa maailmaa, jonka haluamme
jättää tuleville sukupolville; tarkoitus eli missio
määrittelee, miten ihannekuvan toteuttaminen muuttaa
maailmaa; intentio sitoo ne tahtotilaksi, pyrkimykseksi;
tavoitteet ovat askeleita ihannekuvan tavoittelussa. 
Ryhmän yhteinen pyrkimys ja tahtotila suuntaavat ja
rytmittävät toimintaa. Ne synnyttävät liikkettä, jolla
hahmotetaan ja toteutetaan valittua tietä. 
Kaikki yhteistoiminta tarvitsee työkaluja itsesäätelyyn
ja sopeutumiseen.
Pyrintö muotoutuu yhteydessä ympäristöön ja
verkottumalla paikallisyhteisöön.

AVAINKOHDAT

PYRKIMYS
(INTENTIO)
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YKSIN PYRISTELYSTÄ 
YHTEISIIN PYRINTÖIHIN

Tietoisesti jaettu pyrkimys (intentio) kertoo, mihin ryhmä on sitoutunut. Se on
yksi ryhmähankkeiden peruspilareista. Sen asettaminen, kehittäminen ja
ylläpitäminen vaatii sekä aloitteellisuutta että jatkuvaa huolenpitoa. Sillä
varmistetaan yhteisen matkan sujuvuus. Saavutuksia voidaan mitata suhteuttamalla
niitä asetettuihin pyrkimyksiin. Yhteisten pyrkimysten tavoitteet voivat olla
hienovaraisia ja henkisiä tai käytännöllisiä ja materiaalisia.

 Ihmiset päättävät omien motiiviensa perusteella tulevatko mukaan vai jättäytyvätkö
ulkopuolelle. Jokaisella projektilla on ydinpiirteitä, jotka luonnostaan karsivat
osallistujia: yhteisön sijainti, ovatko kotieläimet sallittuja, syödäänkö lihaa jne. Nämä
seikat määrittävät, keitä hanke houkuttaa ja miten tarpeet tulevat kohdatuiksi.

Pyrintöön kytkeytyvien näkökulmien ja
kehityskulkujen ensimmäinen taso on
henkilökohtainen aie käynnistää hanke
tai liittyä mukaan jo valmiiseen
hankkeeseen. Ryhmälle annettava voima
ammennetaan omista pyrkimyksistä. Niillä
täytetään omia tarpeita ja toiveita kuten
ystävät, mielekäs työ, elinolojen muutos,
menneiden suhdehaavojen parantaminen
jne. Aina ei ehkä riittävästi tiedosteta,
miten omat pyrkimykset oikeastaan
avaavat mahdollisuuksia yhteisön
rakentamiselle.

Toisella tasolla jaetaan yhteisöllisesti suuntautuneet pyrkimykset. Tämä
ilmaistaan usein visiona, missiona ja intentiona. Näiden kolmen käsitteen
lisäksi eri ryhmät saattavat puhua yhteisistä aikeista, arvoista ja tavoitteista.
Selkeä viesti hyvin muotoillusta pyrkimyksestä tavoittaa mahdolliset
liittolaiset, jäsenet, yhteistyökumppanit, lahjoittajat jne.  ja auttaa
ymmärtämään, mistä oikeastaan on kysymys.
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Intentio asemoi hankkeen suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Miten
hanke nähdään ympäristössään? Menestykseen siivittää yleensä
monipuolinen yhteistyö paitsi samanmielisten hankkeiden myös erilaisten
muiden ryhmien, instituutioiden ja yksilöiden kanssa.

Kuten elävän solun mikrokosmos, ryhmä tarvitsee kalvon, joka pitää sitä kasassa ja
suojelee sen ainutlaatuista kokonaisuutta. Läpäisevä kalvo rakentaa solulle oman
luonteen erottamalla sen ympäristöstään antaen viestien, ravinteiden ja jätösten
virrata sisään ja ulos. Samaan tapaan yhteispyrintö tarvitsee kalvon, joka pitää sen
kasassa kaikissa vaiheissa, myös raskaina aikoina ja ristiriitojen hetkellä.
Kokemustemme mukaan parhaita keinoja varmistaa, että valoa riittää pimeisiinkin
hetkiin, on luoda peruskirjat eli dokumenttikokoelma, joka kuvaa ja vahvistaa
ryhmän luonnetta yli tämänhetkisten osallistujien henkilökohtaisten
ominaisuuksien.

Peruskirjojen tulisi kattaa erilaiset aikajanat ja käytännön tasot abstrakteista,
yleisluontoisista pitkäntähtäyksen ihannekuvista (visioista) paikallisesti määriteltyyn
pyrkimykseen ja aikataulutettujen käytännön tavoitteiden kautta kokousmuistioihin,
joissa jokaisen toimen täytäntöönpano kuvataan: mitä, kuka, milloin ja missä. Myös
viralliset säännöt kuuluvat peruskirjoihin, ja niitä kannattaa kytkeä muihin kirjauksiin
niin paljon kuin mahdollista.

Kaikki asiakirjat ovat yhteydessä toisiinsa kuin tikapuun askelmat tai geenit DNA-
ketjussa. Ne heijastuvat rakenteisiin ja käytäntöihin ja johtavat perimmäisen
pyrkimyksen äärelle.

Jotta nämä ryhmää koossa pitävän kalvon peruspalikat todella jaetaan ja pidetään
yhteisinä, on tärkeää, että ne myös luodaan yhdessä keskustellen ja arvioiden
osallistavassa prosessissa, joka antaa tilaa henkilökohtaisille näkökulmille,
pyrkimyksille ja sitoumuksille.

Loppujen lopuksi on tärkeää tiedostaa, että yhteiset pyrkimykset, kuten muutkin elävät
oliot aineenvaihduntoineen ja elinkaarineen kulkevat syntymästä lapsuuden, teini-iän,
aikuisuuden ja vanhuuden kautta myös kuolemaan.

45



Yhteisöaloitteiden tarkoitus (missio) ilmaisee usein arvoja, joita yhteiskunnan
valtavirta laiminlyö: tasa-arvoa, solidaarisuutta, kestävyyttä, taloudellista
oikeudenmukaisuutta jne. Arvojen toteuttaminen tavoitellun ihannekuvan (vision)
avulla rakentaa luovaa polkua uudenlaiseen kulttuuriin. 

Tarkoitus (missio) vastaa kysymykseen: Miksi? Projektimme suurempi tarkoitus,
tulevaisuus, jonka haluamme maailmalle luoda. Se kertoo ryhmän yhteisestä
maailmankuvasta. 

Missio rakentuu ryhmälle tärkeistä ihanteista,
arvoista ja unelmista, joista ei tingitä. Sen tulee olla
ytimekäs, ymmärrettävä, helposti muistettava ja
mahdollisiin uusiin jäseniin vetoava.

Esimerkki ryhmämissiosta:

“Haluamme  vaalia rauhaa, keskinäistä
ymmärrystä ja kaikkien elävien olentojen

kunnioitusta sekä luoda elinympäristön, jossa
voimme elää sovussa yhteisvastuullisesti ja

tasapainossa luonnon ja ympäristön kanssa.”

MISSIO, VISIO JA TAVOITTEET

Ihannekuva (visio) vastaa kysymykseen: Mitä? Visio on tarkempi ja paikallisempi
kuvaus siitä, mitä ryhmä tekee muuttaakseen innoituksensa todellisuudeksi omassa
ympäristössään, kulttuurissaan ja yhteisössään. Myös sen tulisi  lyhyesti, selkeästi,
helposti muistettavasti ja toistettavasti kertoa, mitä ollaan tekemässä. Visio kuvastaa
sitä, mitä aiomme tehdä, jotta unelmamme paremmasta maailmasta toteutuisi?” 

Esimerkki ryhmävisiosta:

 “Luomme noin 50 asukkaan yhteisön, joka asuintiloja jakamalla
kannustaa osallisuuteen, jakamiseen ja luovuuteen sekä viljelee maata

kestävästi permakulttuuriperiaatteilla. Jokainen henkilö, perhe ja
pienryhmä saa tarpeitaan ja mahdollisuuksiaan vastaavan, yksityisen

tilan. Meitä innoittavat vapaaehtoinen kohtuullisuus, kestävyys ja
keskinäinen kunnioitus.”
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Toimintasuunnitelma vastaa kysymykseen: Miten? Selkeästi määritellyt
askeleet, joita pitkin ryhmä matkaa tehokkasti ja tuloksellisesti innoitustaan
(missio) toteuttaen kohti tulevaisuusnäyssä (visio) asetettua tavoitetta.
Hallintoon, päätöksentekoon, talouteen ja omaisuuteen liittyvät
lähitulevaisuuden käytännön toimet on selkeästi aikataulutettu. 

Suunnittelussa kannattaa huomioida ryhmäpyrintöjen luonne. Siten keskittyminen
siihen “mitä” ollaan tekemässä voi yhdistyä siihen “miten” tehdään, ymmärtäen, että
asiat eivät aina tapahdu niin kuin on suunniteltu.

Toiminnan suunnittelun tähtäys voi ulottua ajallisesti kauaskin, mutta tavoitteiden pitää
olla selkeästi määriteltyjä ja aikajanalle asetettuja, jotta ajankohtaista päätöksentekoa
on kokouksissa helppo linjata. Toimintasuunnitelma kertoo, mitä teemme
toteuttaaksemme mission innoittaman visiomme, mihin mennessä ja miksi.

(RAAMIT on
suomennoksemme
“SMART”
ohjeistuksesta:
Specific -
yksityiskohtaiset,
Measurable -
mitattavat,
Achievable -
saavutettavissa,
Realistic -
realistiset, 
Timely - ajastetut)

Esimerkki toimintasuunnitelmasta, jonka laadinnassa on seurattu RAAMIT-mallia:
 
Realistiset
Asialliset
Ajastetut
Mitattavat
Innostavat
Toteutettavissa olevat

“Luomme sosiokraattisen yhdistyksen (2kk),
löydämme kokoontumistilan yhteisöllemme (6kk) ja

luomme permakulttuurisuunnitelman (12kk).
Markkinoimme projektiamme, jotta saamme mukaan
ainakin 3 uutta jäsentä (6kk) kymmenessä julkisessa

tapahtumassa, joissa tiedotetaan ja innostetaan
yleisöä ja viranomaisia (12kk).”
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Ytimekkäästi muotoiltu visio,
missio ja toimintasuunnitelma
nettisivuilla, flyerissa tai
esityksessä luo selkeyttä ja
auttaa ulkopuolisia saamaan
jonkinlaisen käsityksen siitä,
mistä ponnistelussa on
kysymys. Ankkuroituminen
intentioon helpottaa
päätöksentekoa etenkin
kysymyksissä, jotka jakavat
osallistujien mielipiteitä.
Sellaisessa tilanteessa ryhmän
tulee kysyä: “Edistääkö tämä
tarkoitustamme  ja
suunnitelmamme
toteuttamista?”

Muistioiden avulla ryhmä pysyy jyvällä kaikista muutoksista, selvityksistä, päätöksistä,
sopimuksista ja näkemyseroista. Muistiot ovat perustyökalu, jolla kytkös alkuperäiseen
pyrkimykseen säilytetään. Jatkuva, muuntuva asiakirjasto kuvaa toimia ajassa ja
tilassa. Se kertoo myös tarkastukset ja saldot, hahmottelee vastuut ja varallaolot (kuka
huolehtii mistäkin, kuka voi paikata tai tukea), muistuttaa virstanpylväistä ja
aikarajoista jne. Päätösten lisäksi myös päätöksentekomenetelmät voidaan kirjata
muistioihin. Muistiossa kannattaa keskittyä päätöksiin ja pääkohtiin sen sijaan että
kirjattaisiin keskustelut sanasta sanaan.

KOKOUSMUISTIOT

Ryhmän asiakirjat ovat aina yhteisesti muokattavissa esimerkiksi
suunnitteluseminaareissa, joissa visiota, missiota ja tavoitteita uudelleenarvioidaan
ryhmän muuttuneiden tilanteiden mukaan. Visio ja missio voivat muuttua, mutta
ryhmään kuulumisen tunne säilyy vahvana, jos kaikki osalliset tulevat kuulluiksi ja
pääsevät toteuttamaan itseään. 
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Yhdistyksen nimeksi päätettiin “Rauha maassa”
Yhdistys on voittoa tavoittelematon.
Markus ja Juulia valmistelevat ehdotuksen säännöiksi ja lähettävät sen
sähköpostilla kuun loppuun mennessä.
Saara ja Taavetti selvittävät perustamiskustannukset ja tiedottavat niistä
seuraavassa kokouksessa. Sanna lupautuu avustamaan tarvittaessa.
Päätökset tehdään konsensuksella, suostumuksella tai enemmistöpäätöksinä (8
puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä ääniä). 

Esimerkki muistiosta
Yhdistyksen perustaminen
Aika: 5. toukokuuta  2017
Paikalla: Saara, Sanna,Taavetti, Markus, Juulia, Roope, Anna, Tommi, Rebekka 
Kirjuri: Rebekka 

Vision, mission ja toimintasuunnitelman lisäksi ryhmä tarvitsee työkalut itsesääntelyyn
ja sopeutumiseen. Elävän organismin tapaan sen on tarpeen vastaanottaa ja
huomioida ympäristön palaute. Palautetta saadaan siitä, miten tekomme vaikuttavat
omaan ja toisten elämään.

Ihmisten henkilökohtaisissa reaktioissa (yksilö)
Ryhmän ilmapiirissä (yhteisö)
Motivoitumisessa vision, mission ja toimintasuunnitelman
kehittämiseen (intentio)
Päätöksenteon ja toteutuksen tehokkuudessa (rakenne)
Täytäntöönpanon näkyvien tulosten huomioinnissa (käytäntö).

Palaute näkyy kaikilla CLIPS-mallin viidellä tasolla:

Elävän ympäristön ja olosuhteiden jatkuva muutos luo pyrkimyksille erilaisia paineita.
Jos esimerkiksi tavoitteena on ruokaomavaraisuus, mutta maaperä on köyhää ja
kuivuuden vaivaamaa tai muulla tavoin haastavaa ja riskialtista, on näihin todellisiin
vaikkakin ei-toivottuihin oloihin sopeuduttava ellei niitä kyetä esimerkiksi
permakulttuuriperiaattein muuttamaan. 

JOUSTAVA SOPEUTUMINEN
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Pyrinnön tielle voi tulla yllätyksiä, jotka aiheuttavat suuria
haasteita. Onnettomuudet, tulipalot, taloudelliset vaikeudet jne.
testaavat ankarasti tietoisen kestävyyden taitoja, joita nopeiden
muutosten maailmassa tarvitaan.

Selkeä näkemys intention koko jatkumosta – ei
pelkästään päämääristä – auttaa rakentamaan joustavaa
toimintakulttuuria, joka mukautuu uusiin tilanteisiin
kestävällä tavalla. Sekä tuloksia että prosessia ja
toimintatapoja on arvioitava määräajoin. 

Jaettu luovuus on sopeutumiskyvyn tärkein lähde.
Se ei tarkoita pelkästään taiteellista ilmaisua vaan myös
kykyä luoda uusia lähestymistapoja ja ratkaisuja. Luovaa
ongelmanratkaisukykyä on mahdollista oppia ja tukea
monin keinoin, kuten pelien, aivoriihien ja mielen
karttojen (mind mapping) avulla. Ryhmä voi valita
itselleen parhaiten sopivat menetelmät. Kyetäkseen
jatkuvasti vastaamaan hetken todellisuuteen, on tärkeää
tiedostaa muutoksen ja sen tietoisen mahdollistamisen
merkitys.

Systeemisen ajattelun mukaan elämä on verkosto, jonka ytimessä on yhteistyö.
Tämä kiehtova tiedonala kertoo monimutkaisten kokonaisuuksien sisäisistä suhteista
ja systeemien suhteista toisiinsa.

Yhteisöllinen pyrkimys on muiden ihmisten muodostamien ryhmien tapaan elävä
systeemi, jolla on jatkuva tarve kommunikoida ja kehittyä sopeutuakseen muuttuviin
oloihin. Se ei pyri pelkästään selviytymiseen vaan tavoittelee kukoistusta ja
hyvinvointia jäsenilleen ja ympäristölleen. 

YHTEISKUNNALLISET SUHTEET
JA VERKOSTOT

CLIPS-oppaan tekijät uskovat, että tiiviiden yhteisöjen kokemuksellinen
tietotaito voi hyödyttää myös muunlaisia ryhmäprosesseja. Olemme
kohdanneet oletuksia, että yhteisöihmiset pyrkivät luomaan muusta
maailmasta eristäytyvän oman pikku paratiisinsa irrallaan ympäröivästä
todellisuudesta. Ikäänkuin sellaisen kuplan luominen olisi edes mahdollista.

50



Todellisuus on päinvastainen: yhteisöt ovat yleensä aktiivisia
yhteiskunnallisia osallistujia, jotka pyrkivät edistämään ihmisoikeuksia,
kestävää elämäntapaa ja uskoa parempaan tulevaisuuteen.

Voi olla, että vain muutamat yhteisöt tarjoavat virallisia koulutusohjelmia
laajemmalle yleisölle, mutta kaikki toimivat elävänä esimerkkinä toisenlaisen
elämäntavan mahdollisuudesta, saavutettavuudesta ja suositeltavuudesta.
Tätä ilmentää kansainvälisen ekokyläverkoston (Global Ecovillage Network -
GEN) pitkään jatkunut menestyksekäs työ. 

Kun uusi tulokas ehdottaa muutoksia,
heräävät yleensä paikallisen yhteisön
epäluulot. Useimmat aloittelevat
yhteisöt kompastuvat yleensä tähän
muutosvastarintaan. Suhde naapureihin
on monien haaste. “Korttelin uuden
skidin” on syytä katsella ympärilleen:
Keitä täällä on? Kuka on ollut täällä jo
pitkään ennen meitä? Kuka tuntee
omistajuutta maahan, rakennuksiin,
kulttuuriin ja perinteisiin? Palstan
ostaminen ja hyvän projektin
aloittaminen ei paikallisten
näkökulmasta riitä todellisen
omistajuuden saavuttamiseen.

Yhteisöaloitteiden on metsän puiden tapaan työnnettävä juurensa maahan ja
käynnistettävä kasvun ja vaihdannan ravinnekierto ympäröivän yhteisön
kanssa. Niiden on tunnistettava, hyväksyttävä ja kunnioitettava yhteisöä,
joka maata on asuttanut, koostuipa se ihmisistä, eläimistä tai kasveista.
Kätelkää käsiä, tassuja ja oksia! Uutena osasena, uuden yhteisön tehtävä
on tehdä itsensä tykö. Vasta siitä voi seurata hyväksyntä.

Ilonpito on kieli, jota kaikki ymmärtävät: kutsukaa naapurit pitämään
hauskaa! Tehkää se heti projektin alussa. Esitelkää tulevaisuusnäkynne ja
innoituksenne, puhukaa suunnitelmista ja hankkeista, järjestäkää tavaroitten,
siementen ja työkalujen vaihtoa jne. Tämä on tehokas tapa rakentaa
suhteita paikalliseen yhteisöön. Se on avain uuden yhteisön tukiverkoston
syntyyn. Hyödyt ovat moninaiset, ja riskit vähäiset. Maksaa vaivan!
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Suhteet paikallishallintoon, poliitikkoihin ja muihin avainhenkilöihin ovat
myös tärkeitä, siksi tarvitaan myös virallisia tilaisuuksia. Mutta
muistakaa, että paikallisyhteisö on todennäköisesti ihmetellyt uutta
projektia ääneen monissa yhteyksissä jo kauan ennen kuin ryhmä
pääsee kunnanjohtajan puheille.

Meillä on kaikilla oma taustamme ja verkostomme, jotka tuomme
mukanamme uuteen aloitteeseen. Useimmat yhteisön rakentajat
kuuluvat jo ennestään yhdistyksiin, osuuskuntiin, yrityksiin, jaostoihin
jne. Tästä voi olla paljon etua uudelle pyrkimykselle. Avoin tiedon virta
ryhmän kehitysvaiheessa voi saada osakseen paljon huomiota ja
voimavaroja muilta aktivisteilta, joista voi muodostua aloitteen
tukiverkosto. Se voi tuoda tuoreita ajatuksia, voimaa ja jopa uusia
jäseniä.

Muistakaa, että läpinäkyvyys, avoimuus ja osallistaminen eivät
tarkoita sitä, että kaikkien tapaamisten tulee olla julkisesti avoinna
kaikille kiinnostuneille. Yhteisöllisyyshankkeissa tarvitaan paljon
myös yksityisiä ja luottamuksellisia hetkiä. Tasapainottelu yksityisen ja
julkisen välillä on taito, johon jokaisen ryhmän kannattaa harjaantua.
Erityisen tarpeellinen se on tiiviille asuinyhteisölle.

Intentio on kuin siivekkeiden
vakauttama nuoli, joka osoittaa
haluttuun suuntaan. Suunnastaan
tietoinen ja luovuuteen luottava,
joustava ja kestävä yhteispyrintö
etenee vakaasti. Elävä yhteys
ympäröivään todellisuuteen on
oleellinen osa kestävän ryhmän
toimintaa.

Yksilön, yhteisön ja intention käsittely
avaa padon virralle. Seuraavassa
kappaleessa tutkitaan rakennetta, joka
on kuin joen uoma: se ei pelkästään
ohjaile virtaa, vaan antautuu samalla
sen muovattavaksi.

PYRKIMYS - YHTEENVETO
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RAKENNE
Rakenne tarkoittaa ryhmän
organisoitumista ja  sopimuksia
hallinnosta, päätöksenteosta, tiedon
kulusta, omaisuudesta,
oikeudellisesta asemasta ja
taloudesta.
Rakenne käsittää myös
ihmissuhteisiin liittyviä näkökohtia
kuten vaikutusvaltaa ja johtajuutta,
mahdollisia ristiriitoja ja
häiriötekijöitä.
Ryhmän intentiota ja visiota tukevien,
riittävän vakaiden ja
johdonmukaisten, mutta toimintaa
jähmettämättömien rakenteiden
luominen on haastavaa, muttei
mahdotonta.
Rakenne vähentää oikeudellisia
ongelmia ja luo turvaa ryhmän
jäsenille.
Päätöksentekomenetelmien tulisi
antaa kaikille jäsenille mahdollisuus
vaikuttaa ja jakaa valtaa
tasapainoisella tavalla.

Avainkohdat
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Rakenteen kantasana on ”rakennus”, suojaavat seinät
turvallisten huoneiden ympärillä; katot, kulkemista ohjaavat
käytävät ja ovet, jotka voidaan avata, sulkea, lukita ja avata
lukosta. Päätökset rakenteista ovat tärkeitä ja vaikeita. Ne
jätetään monesti tekemättä, kun on kiirellisempää ja
helpompaakin tekemistä. Tuloksena on se, ettei yhteisöllä ole
tarpeen vaatiessa kestävää rakennetta esimerkiksi
ristiriitatilanteita varten. 

Siksi ryhmillä, jotka haluavat toteuttaa jotain kestävää, on
tarpeen olla selkeät sopimukset rakenteellisista kysymyksistä
kuten päätöksenteosta, rahataloudesta, omistussuhteista ja
laillisista oikeuksista. Ne eivät aina ole helppoja tai
itsestäänselviä.  Yhteisöillä on usein vaikeuksia luoda
rakennetta, jonka kaikki voivat ymmärtää ja jota kaikki voivat
tukea. Voi olla vaarallista kuvitella, että spontaanit päätökset ja
hyvät värähtelyt ratkaisevat kaikki ongelmat ja liialliset
rakenteet alistavat.

Jos yhteisö epäonnistuu tarkoituksenmukaisten ja laillisten
rakenteiden, oleellisten omaisuussopimusten tai yhdessä
sovitun perussäännöstön luomisessa, alkavat loputtomat
väittelyt. Väittelyt kaivavat maata yhteisön alta. Pahimmillaan
ajaudutaan soveltamaan "viidakon lakia".

 

YLEISKATSAUS

Rakenteiden kehittämisen pitäisi mahtua hankkeen eri kohtiin
elävänä ja luonnollisena osana. Samaan aikaan kehitetään sääntöjä
ja palautejärjestelmiä, jotta voidaan saada tietoa tehokkuudesta
kaikilla tasoilla. Hankkeen rakenne tukee yhteistä pyrkimystä ja
luo turvallisen tilan sekä ryhmälle että yksilöille. Jäsenet
oppivat luomaan ja ylläpitämään ryhmän arvoja ilmaisevia
sopimuksia.

54



Vuorovaikutus luo asemaan ja johtajuuteen liittyvää
ryhmädynamiikkaa. Sitä ei pidä tuomita, kieltää tai
vastustaa, vaan pikemminkin ymmärtää ja käyttää
tietoisesti ja tehokkaasti ja siten estää väärinkäytökset ja
ristiriitojen syntyminen. 

Valta-asetelmat vaikuttavat syvästi ihmisten hyvinvointiin
ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Huomiota vaativat 
 sekä vallankäyttö että kyky ja halu vallan jakamseen. 

Hallinto ja päätöksenteko-rakenne sisältää useita tasoja.
Siihen kuuluvat: sisäinen järjestäytyminen (työryhmät ja
selkeät vastuut), hallintomalli (sosiokratia, holakratia,
konsensus, demokratia) sekä parhaiten ryhmän laatuun
sopivat ja sen eheyttä edistävät
päätöksentekomenetelmät. 

Vuorovaikutuksen rakenteet ja kokoukset ovat olennaisia
tekijöitä missä tahansa ryhmätoiminnassa. Siksi ryhmän
sisäisten voimasuhteiden ymmärtämisestä ja niiden
opastamisen perustaidoista (fasilitoinnista) on paljon
hyötyä. Kokoukset eivät ole vain päätöksentekoa, vaan
myös näkökulmien ja ideoiden jakamista, keskustelua sekä
yhdessä luomista. Ne ovat yhteisen oppimisen ja
vastavuoroisen huomioimisen tiloja.

Taloudellisen painopisteen tulisi olla välttämättömässä
varallisuudessa, jolla hanke lähtee käyntiin ja pysyy yllä
ajan mittaan. Yhteisön kannattaa kiinnittää huomiota
henkilökohtaisen ja yhteistalouden väliseen suhteeseen
sekä läpinäkyvien hallinto- ja säätelyrakenteiden luomiseen.

Mietittäessä omaisuutta ja laillisia organisaatioita, nousee
esiin kysymys siitä,  millä periaatteilla jaettua omaisuutta
hallitaan? Yksi suurimmista virheistä on aloittaa
yhteisöprojekti yhden tai muutaman yhteisön jäsenen
omaisuuden varaan. Tämä tuo aina mukanaan
epätasapainoa. Ryhmän tulee luoda omat pelisääntönsä ja
peruskirjansa toteutuviksi haluttujen pyrkimystensä
mukaiseksi. Laillinen rakenne antaa ryhmälle identiteetin
ympäröivässä maailmassa ja ilmaisee sen tarkoitusta.
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Projektin hallinto ja työnjako määrittelevät tavat toimia sekä työn ja
velvollisuuksien jakaantumisen. Toimintaa suuntaavat rakenteet nojaavat
tehtäväkuvauksiin, hankkeen rakenteeseen ja suunnitteluun. Kaikki tämä
palvelee kokouksissa ja kokoontumisissa tehtyjen päätösten toteuttamista.
Johdonmukainen palautesysteemi varmistaa laadun ja kannustaa
kehittämiseen ja juhlimiseen.

Päätösten tekeminen yhdessä vaatii monimuotoisuuden hyväksymistä.
Kaikille on tilaa, jokaisen henkilön kaikille puolille, mielipiteille ja tunteille.
Hyvä hallinto rohkaisee ottamaan laajemman näkökulman ryhmän suhteisiin
sekä instituutioiden toimintatapoihin. Päätöksenteon valtaa ei ole tarkoitettu
vain hallinnoivalle eliitille, vaan kaikille ryhmän jäsenille. 

Hallintoa koskevia kysymyksiä:

Kuka tekee päätöksiä, missä tilanteessa ja kuinka
kauan? 
Kenellä valta on? Onko selvyys siitä, mikä ryhmä
tekee mitäkin päätöksiä? 
Mitkä päätöksenteon muodot ovat sopivia eri
tilanteisiin?

HALLINTO

Vastaukset hallinnollisiin kysymyksiin riippuvat siitä, kuinka
usein ja kuinka pitkään me haluamme kokoustaa
tehdäksemme yhteisiä päätöksiä. Jokaisen ryhmän on
tarpeen pohtia, kuinka he aikovat järjestäytyä ja kuinka
hallinnoida toimintaansa parhaalla mahdollisella tavalla.

Tehokkaan päättävän eliitin tai johtajan tai toisaalta kaikissa
päätöksissä yksimielisyyteen pyrkivän ryhmän välissä on
paljon vaihtoehtoisia hallintomalleja.  Päätöksenteon
jakaminen pienemmille ryhmille, jotka nauttivat koko
ryhmän luottamusta tiettyjen asioiden ratkaisemisen
suhteen, avaa monia johtotehtäviä eri osa-alueille. Vallan
jakaminen edellyttää sääntelyä, jotta se voidaan peruuttaa
sellaisilta, jotka käyttävät asemaansa väärin tai eivät ole
päteviä täyttämään tehtävää ryhmän parhaaksi. 
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Joka tapauksessa, kaikkien mukana olevien tarpeet on huomioitava. Valta- ja
hyötysuhteiden tulee olla läpinäkyviä ja hajautettuja. Vakaa rakenne
varmistaa, että jokainen on tietoinen siitä, kuinka ja missä voi osallistua
ja miten tuoda esille omaa tietoa ja taitoja. Osallistavaa päätöksentekoa
opitaan yhdessä. Kaikkien ei tarvitse päättää kaikesta. Osallistujat oppivat
vähitellen luottamaan ryhmään, sen yksilöihin ja prosesseihin. Sosiokratia,
jakamisen piirit sekä syvä demokratia ovat osa nopeasti kasvavaa
osallistavan päätöksenteon liikettä. 
 

Sosiokratia hallinnon mallina

Sosiokratiassa vastuut jaetaan ryhmän sisällä. Valta
jaetaan tasapuolisesti eri piireille/työryhmille.
Työryhmät ovat yhteydessä kaksoissidoksin: yksi
henkilö edustaa suurempaa ja yleisempää
työryhmää pienemmissä, erikoistuneissa
työryhmissä ja päinvastoin. Kaikki päätöksenteko
perustuu suostumukseen.  (ks. Päätöksenteko)
Kaikki roolit täytetään “vaaleilla ilman
ennakkoehdokkaita” niin, että valituksi tulee
henkilö, joka parhaiten täyttää roolissa tarvittavat
ominaisuudet ja taidot. 

PÄÄTÖKSENTEKO
Hyvä päätöksenteko kuulee niiden asettamat ehdot, 

joiden elämään päätökset vaikuttavat.

Ryhmähankkeen päätöksentekoprosessin on oltava selkeä, läpinäkyvä ja
ryhmässä olevien ihmisten hyväksymä. Kaikkea ei tarvitse säännellä tai
päättää. On aina hyvä kysyä: “Tarvitsemmeko todella yleisen kannanoton
tähän asiaan vai voimmeko me hyväksyä, että se jää jokaisen
henkilökohtaisesti päätettäväksi?”
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1) Strategiset päätökset: Yleisten hankkeeseen liittyvien tavoitteiden hahmottuminen
ja keinot niiden toteuttamiseksi. Ajan mittaan tämä vaikuttaa kaikkiin hankkeessa
oleviin. Nämä päätökset pitää tehdä yhdessä tai jokaisen pitäisi ainakin jollakin tavalla
olla osallisena päätöksenteossa.

2) Organisatoriset päätökset: Tapa järjestellä ryhmän tai hankkeen eri osa-alueet
niin, että toiminta on tehokasta. Niiden, joita asia koskee, tulisi tehdä päätökset.

3) Toimintaan liittyvät  päätökset: Päivittäisten toimintojen ja työn järjestämiseen on
paras muodostaa pieniä, pysyviä ryhmiä tai osoittaa henkilö, joka huolehtii tehtävistä. 

Ihmisillä on riittävästi tietoa aiheesta ja riittävästi aikaa pohtia 
Hyvä opastus (fasilitointi) antaa jokaiselle tasapuolisen tilan osallistua
Päätökset kirjataan ja vahvistetaan sovitulla tavalla
Päätökset saatetaan kaikkien osallisten tietoon ja nähtäville.

Hyvän päätöksenteon edellytyksiä:

On mahdollista valita eri päätöksenteon muodot eri tilanteille - riippuen
ihmismäärästä. Ne voidaan luokitella seurausten ja ryhmätyön tarpeiden
mukaan. 

Päätösten kolme luokkaa:

Osallistava, suora demokratia (ei edustuksellinen):
enemmistöpäätökset eli yksinkertainen, yli 50 prosentin enemmistö tai
määräenemmistö, esimerkiksi 70 prosentin enemmistöpäätös
Konsensus- eli yhteisymmärrys: päätös syntyy, kun kukaan ei
vastusta
Suostumuspäätös (sosiokratia): päätös syntyy, jollei ole mitään
merkittävää perusteltua vastustusta - päätöksiä periaatteella “riittävän
hyvä nyt, riittävän turvallista kokeilla”
Parviäly surisee kun yksilöt ja työryhmät kutsutaan valmistelemaan
päätöksiä; päätösesitykset ovat päätöksenteon perusta, siksi niiden
rakentaminen yhdessä on osallistavan päätöksenteon ytimessä.

Osallistavan päätöksenteon hallintomalleja:
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on ryhmän päätösvallan piirissä: se nousee ongelmasta tai tilanteesta, johon ryhmä
voi konkreettisesti vaikuttaa  
vastaa selkeästi jännitteeseen nykyisen ja toivotun tilanteen välillä
puuttu ongelmien syihin, ei oireisiin 
kuvastaa syyt selkeästi tarpeina, jotka eivät tule täytetyiksi vallitsevassa tilanteessa 
sisältää taustoittavat perustelut 
ei ole vaatimus eikä lukittu, vaan avoin kehittelylle, parannuksille ja muutoksille
sisältää aikataulutetun, toteutettavissa olevan toimintasuunnitelman
askelmerkkeineen 
on vaikutuksiltaan mitattavissa
täyttää tarpeet, joita varten se on luotu

Sellaisen päätöksentekokulttuurin vakiinnuttaminen, jossa ehdotuksen vastustaminen
nähdään lahjana, johtaa todelliseen yhteishenkeen. Vastustus ja huolten
ilmaiseminen auttaa kehittämään ehdotuksia. Eri näkökulmien yhdistäminen ravitsee
yhteisöä. 

Hyvin valmisteltu päätösesitys:

Sopimuksista huolehtiminen: 
Yksi yhteistoiminnan kompastuskivistä on se, ettei
päätöksistä ja/tai sopimuksista pidetä kiinni. Kannattaa
luoda järjestelmä päätösten toteutuksen seurannalle.

TIEDONKULKU
Toisessa kappaleessa käsiteltiin viestintäkulttuurin
yhteishenkeä ja arjen virtaavutta ylläpitäviä
ulottuvuuksia. Tässä vielä muutamia vinkkejä, jotka
auttavat ryhmää pysymään linjassa ja toimintakykyisenä
myös vaikeuksien kohdatessa. 

Tiedon saavutettavuus on yksi haasteista.
Kokouspöytäkirjojen tulee olla julkisia ryhmälle ja
helposti löydettävissä. Ryhmää tulee tiedottaa eri
kokouksissa käsitellyistä aiheista. 
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Kysymys siitä, kuka omistaa hankkeen kiinteistöt, on äärimmäisen tärkeä. Yksi
pahimmista virheistä, mitä ryhmä voi tehdä on se, että yksi henkilö ostaa omaisuuden
olettaen, että paikkaan syntyy pitkäaikainen, jäsentensä suhteen tasa-arvoinen ja
täysivaltainen yhteisö. Hieno yhteishenki voi säilyä pitkäänkin, mutta vähitellen se,
että yksi henkilö on omistaja ja muut vuokralaisia, vaikuttaa ryhmädynamiikkaan ja
aiheuttaa ongelmia ennemmin tai myöhemmin lähes väistämättä.

On sekä siunaus että sudenkuoppa, että suuri osa yhteisöistä käyttää sisäisessä
viestinnässään sähköisiä välineitä. Tiedon jakaminen sähköpostilla ja pilvipalveluissa
on tullut osaksi monien ryhmien yleistä käytäntöä. Tämä lienee toimivaa kunhan se ei
sulje ulkopuolelle jäseniä, jotka eivät halua käyttää tai eivät omista tietokonetta.

On hyvä pitää mielessä, että tunnepitoiset yhteenotot digimaailmassa voivat tuhota
koko hankkeen. Tunneasiat hoituvat parhaiten kasvokkain. Digitaalista mediaa
kannattaa käyttää vain tiedon jakamiseen. Selkeät säännöt auttavat tässäkin.

Vanha, hyvä ilmoitustaulu tai
yksinkertainen muistikirja ovat

erinomaisia työkaluja tiedon
välittämiseen. Sääntö tunneasioiden

ratkomiseksi kasvokkain koskee
myös näitä välineitä.

OMAISUUS JA LAILLINEN
JÄRJESTÄYTYMINEN

Omistajalla on paljon enemmän vastuita ja siksi hänellä pitäisi olla enemmän
oikeuksia kuin niillä, jotka eivät omista; tämä aiheuttaa poikkeuksetta epätasapainoa,
jolla on kielteinen vaikutus ryhmään. Voimakkaasta yhteishengestä nousevat
ryhmähankkeet voivat kukoistaa vain paikoissa, joissa jokaisella on samat oikeudet.
Tämä voidaan toteuttaa monella tavalla:
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Yhteisesti omistettu -omaisuuden suhteen on useita ratkaisuja.
Monet yhteisöt omistavat kiinteistönsä osuuskuntina, mikä sopii
myös yhteisyrittäjyyden tarpeisiin. Tämä omistusmuoto on luotu
yhteisyrittäjyyden tarpeisiin. Toiseksi on mahdollista, että
yhdistys tai säätiö omistaa rakennukset ja maan ja perii
asukkailta vuokraa niiden käytöstä. 

Omistus voi olla muodoltaan myös asunto-osakeyhtiö tai
asumisoikeuspohjainen vuokrasuhde. Jokainen voi omistaa
oman talonsa ja yhdistys tai yhtiö yhteiset tilat. Mahdollisuuksia  
on monenlaisia. Tärkeintä on se, että omistus- ja
vuokrasuhteet ovat selkeiksi neuvoteltuja.

Ryhmädynamiikan kannalta on paljon helpompaa olla
vuokralaisena jonkun vieraan mailla kuin ryhmän jäsenen
omistamassa rakennuksessa. Parasta on, jos vuokranantajana
on organisaatio, joka jakaa asukkaiden eettiset arvot.

yhdistys omistaa maat, joissa asukkaat ovat vuokralla (esim.
Katajamäki ja Keuruun ekokylä) 
osakeyhtiö omistaa maat ja asukkaat ovat osakkeenomistajia
(esim. Livonsaaren yhteisökylä ja Kurjen ekokylä) 
Kiinteistöt muodostavat säätiön, jota hoidetaan säätiön
tarkoituksen ja sääntöjen mukaisesti - asukkaat omistautuvat
paikan ja yhteisön hoitamiselle (Ikikaiku-elämänperintösäätiö
ja sen omistautumisyhteisöt kuten Tärkkilä) 
Asukkaat ovat ulkopuolisen omistajan vuokralaisia
(Morbacka)

Suomalaisia ratkaisuja ekoyhteisön kiinteistöjen
omistukseen: 
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PERUSKIRJA
Vision, mission, intention ja strategian keskinäinen sopiminen on syntyvän
yhteisön varhainen ja haastava tehtävä.  Siihen kuluu yleensä paljon aikaa ja
ponnistelua, koska se edellyttää, että kaikkien mielipiteet ja motivaatiot otetaan
jollakin tavalla huomioon, sulatellaan yhteen ja jaetaan yhteiseksi identiteetiksi. Kun
se on valmis, haaste ei vielä ole ohi, sillä jatko edellyttää ajattelua uudella tasolla.
Kansalliset lait pakottavat ryhmän kehittämään virallisen peruskirjan, lait huomioon
ottavan sääntökokoelman. Erityisesti kannattaa selvittää mahdolliset eri sidosryhmien
vastuut. Tässä kannattaa käyttää asiantuntija-apua. 

Kaikki yhteisöt eivät tarvitse peruskirjaa ja -säännöstöä, vaan yhteisö
voi toimia epävirallisesti välttääkseen rekisteröitymiseen liittyvät
hankaluudet. Monet tavoitteellisetkin yhteisöt elävät tällä tavalla vuosia
ja välttävät näin virallistamiseen liittyvät hankaluudet. Kannattaa silti
muistaa mielessä, ettei epävirallisuus sulje pois yhteisiä tai
henkilökohtaisia vastuita. Asetelma saattaa asettaa ryhmän johtajat
haavoittuvaan asemaan ilman täyttä tietoisuutta seurauksista.

Sopimukseton tilanne rajoittaa yhteisön laillista valtaa ja oikeuksia. Siltä
puuttuu kasvot yhteiskunnallisena toimijana, kannanottajana ja
keskustelijana virallisten tahojen kanssa. Se voi johtaa tilanteeseen,
jossa muutaman ihmisen lähteminen hajottaa yhteisön, koska sillä ei
ole omaa, kiistatonta olemassaolonsa perustaa. Hankkeet, jotka ovat
laillisia kokonaisuuksia, selviävät todennäköisemmin pidempään
kuin ne, joilla ei ole virallista asemaa.

Sen lisäksi, että laillistetut säännöt antavat viralliset raamit, ne
saattavat olla tarpeen, kun ostetaan yhteistä omaisuutta, allekirjoitetaan
sopimuksia tavarantoimittajien ja konsulttien kanssa tai haetaan
rahoitusta julkisilta tai yksityisiltä tukijoilta. Jos säännöt on kirjoitettu
huolellisesti, ne voivat lisätä tärkeitä ulottuvuuksia ryhmäidentiteettiin ja
vahvistaa yhteenkuuluvuutta. Esimerkiksi osuuskuntarakenne
osakeyhtiön sijaan mahdollistaa jokaiselle yksilölle yhden äänen
painottaen yksilön arvoa sen sijaan, että pääomapainotteisesti
osakkeiden määrä määrittäisi äänioikeuden määrää.
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Perustamiskirjan tulee noudattaa kansallisia ja joissakin tapauksissa
myös EU:n määräyksiä. Se sisältää kuvauksen toiminnan
tarkoituksesta eli ryhmän visiosta ja missiosta. Samoin sen tulisi
sisältää yksityiskohtaisia jäsennyksiä asioista, joilla on suuri vaikutus
ristiriitatilanteissa kuten se, miten äänestetään, miten päätöksenteko
tapahtuu, säännöt epävirallisten ja virallisten kiistojen varalle sekä
projektista irrottautumiselle. 

Miten säilytämme identiteettimme, kun käännämme sen
lakitekstiksi?
Miten järjestelmämme mukautuu vallitseviin lakeihin?
Mitenkä suojelemme itseämme ja hankkeitamme oikeustoimilta,
taloudellisilta menetyksiltä, veloilta ja konkurssilta?
Millä tavalla virallinen järjestäytyminen vaikuttaa sisäiseen
tasapainoomme, ja miten se vaikuttaa sisäiseen
arvojärjestykseemme?

Se, että organisaatiota katsotaan muodollisesta tai laillisesta näkökulmasta voi olla
hyvin selkiinnyttävää ja terveellistä. Se pakottaa yhteisön peilin eteen ja saattaa
pelastaa kohtalokkailta erehdyksiltä. Kyky puhua lain,  paikallishallinnon sekä
valtiovallan kieltä voi tehdä yhteisön vahvemmaksi ja kestävämmäksi.

Peruskirjan luominen voi olla todellinen haaste joillekin ryhmille,
koska se pakottaa ajattelemaan tavoilla, jotka poikkeavat
arkielämästä. Lainlukutaitoon kasvaminen voi olla merkittävä
hetki yhteisessä kasvussa ja kehityksessä. Eteen tulee tärkeitä
kysymyksiä:
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Talous on yksi yhteispyrinnön tärkeimmistä järjestettävistä asioista.
Jokainen hanke tarvitsee tavan sopia vastuista ja oikeuksista. 

Täytyykö kaikkien maksaa sama summa? 
Vaihteleeko summa käytössä olevan tilan mukaan? 
Huomioidaanko ihmisten erilaiset taloudelliset tilanteet?
Entä vanhukset, joilla on pieni eläke? Lapset?

Näihin tärkeisiin kysymyksiin tarvitaan vastaukset
 jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Solidaarisuus ja varallisuudesta riippumattomat
osallistumismahdollisuudet ovat useimpien
kokonaisvaltaista kestävyyttä tavoittelevien yhteisöjen
jakamia arvoja. Olennainen osa hankkeen
suunnittelua on yhteisten arvojen huomiointi talouden
rakenteissa. On tärkeää varata aikaa rahaan
liittyvien arvojen ja uskomusten tarkasteluun.
Talous nostattaa tunteita ja vaikuttaa
ryhmäidentiteettiin. Pelkän älyllisen
organisaatiopuheen rinnalle talouskeskusteluun
tarvitaan syvän jakamisen menetelmiä, joissa tunteet
pääsevät esiin.

Kestävän elämäntavan yhteisöhankkeet ovat löytäneet useita
tapoja järjestellä talouttaan. Jotkut ylittävät taloudellisen
epätasa-arvon jakamalla tulonsa ja suuntaamalla kaiken
pääomansa projektin kehittämiseen. Tämä voi tuntua liialliselta,
mutta kokemukset näistä yhteisöistä osoittavat, että kaiken
jakaminen toimii melko hyvin ja on usein koettu helpommaksi kuin
monimutkaisemmat ratkaisut. Kokemus on osoittanut, että
hankkeet, jotka sopivat talouden jakamisesta ennen aloittamista,
onnistuvat järjestäytymisessään ja ovat tyytyväisiä valintaansa.
Yhteisöt, jotka lähtevät liikkeelle varovaisemmin, eivät yleensä
saavuta aitoa jakamista. 

TALOUDEN JÄRJESTÄMINEN
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Sen sijaan, että käyttää tietyn summan tai maksaa tilan käytön mukaan, maksaa
tietyn prosenttimäärän tuloistaan vuokrana ja yleisinä kuluina ruokaan jne.
Kaikki kulut lapsista jaetaan kaikkien kesken
Luodaan keskinäinen solidaarisuusrahasto (ks. esimerkki alla)
Jäsenet antavat toisilleen korottomia lainoja tai lahjoituksia epävirallisena keinona
taloudellisen epätasa-arvon tasaamiseksi.

Esimerkkejä talouden jakamisesta yhteisöissä:

ZEGG-Grund solidaarisuusrahasto
Zeggin ekokylässä monet työskentelevät freelancereina. Jos he
sairastuvat, he menettävät tulonsa. Yhteisö päätti perustaa
keskinäisen sairausvakuutusrahaston, ZEGG-Grundin. Yhteisön
jäsenet maksavat rahastoon 15 euroa kuussa. Tästä kertyy
kuukausittain 900 euron summa. Turvarahaa jaetaan yli viikon
sairastaneille freelancereille.

Arkemme on täynnä tilanteita, joissa meihin vaikuttaa suuri määrä yllykkeitä ja
suhteita. Ryhmässä toimiminen voi moninkertaistaa näiden ärsykkeiden voiman. Se
voi vaikuttaa käyttäytymiseemme ja tunteisiimme syvästi. Miksi kokous odottaa
myöhässä olevaa Herra Greeniä? Ja miksi Rouva Whiten kommentti jätetään
huomiotta ja kirjoittamatta fläpille tai pöytäkirjaan? Miksi meitä hermostuttaa ja
ahdistaa puhua avoimesti kun tietyt henkilöt ovat läsnä? 

Amerikkalainen terapeutti ja opettaja, prosessiorientoituneen psykologian
perustaja Arnold Mindell, on tunnistanut ja paljastanut aina läsnäolevan sosiaalisen
dynamiikan. Hänen menetelmäänsä kutsutaan prosessi-työksi. Se pohtii asemaa ja
etuoikeuksia termein, jotka saattavat tuntua meistä vastenmielisiltä ja jopa
vallankumouksellisilta silloin, kun torjumme ajatuksen hierarkiasta  ja ponnistelemme
kohti tasa-arvoa. Mutta sinisilmäisyys arvoasemien suhteen voi lopulta turhauttaa ja
johtaa tuhoaviin ristiriitoihin ja yhteenottoihin.  

Mindell määrittelee etuoikeudet mahdollisuuksiksi toteuttaa omaa tahtoaan. Joka
kerta, kun valitsemme jotakin, harjoitamme tuota mahdollisuutta käyttäen hyväksi
etuoikeuttamme tehdä niin. Asema määritellään etuoikeuksien summaksi tietyssä
tilanteessa. Mitä enemmän meillä on mahdollisuuksia, sitä korkeampi on asemamme.
Korkea asema on usein jännittävä ja houkutteleva, kun taas putoaminen alempaan
asemaan on hyvin turhauttavaa ja masentavaa.

ASEMA JA JOHTAJUUS
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Jos arvoasemat eivät ole tabu vaan yhteisössä avoimesti hyväksytty
puheenaihe, niitä voidaan käsitellä tietoisesti. Tietenkin henkilö, joka on ollut
yhteisössä vuosikausia ja vastuullisiin tehtäviin valittu, on vaikutusvaltaisempi
kuin juuri mukaan liittynyt. Sen sijaan, että suljettaisiin silmät tällaisilta
arvoasetelmilta, niiden avoin pohtiminen ja muutosten mahdollistaminen
esimerkiksi vastuita jakamalla lujittaa yhteisön tasa-arvoisuutta.

Mindellin mukaan asema on monen tekijän summa. Se perustuu syntyperään,
sosiaaliseen asemaan, kansallisuuteen, henkilökohtaisiin kykyihin, psykologiseen
vakauteen, henkiseen yhteyteen ja moneen muuhun tekijään. Jotkut asetelmat ovat
selvempiä kuin toiset, mutta joka tapauksessa suhteessa kaikkeen siihen, mitä
olemme tänään. Jotkut ovat muutoksen alaisia ja niitä voidaan muokata ajan kuluessa.
Toiset ovat muuttumattomia ja ne voidaan vain hyväksyä annettuina.

Useimmat yhteisöt pyrkivät tasa-arvoon, joka on monille tärkeä
valinta. Jos pyrkimys tasa-arvoon johtaa olemassa olevien
arvoasetelmien merkitysten ohittamiseen, se voi syventää
epätasa-arvoa entisestään. Se, että ihminen kaikkine arvoineen
ja asemineen kokonaisuudessaan asetetaan tietoisesti yhteisön
palvelukseen, on suuri lahja sekä ryhmälle että sen jäsenelle
itselleen. Pinnan alla muhivat jännitteet kiehuvat yli kiukkuna,
vastustuksena ja katkeruutena, joka voi ruokkia – ja historian
kulussa on ruokkinut – hyökkäyksiä ja jopa vallankumouksia.
Valitettavasti ihmiset eivät tunnu ottavan opikseen, vaan historia
toistaa itseään.

Koska asema on täysin tilannesidonnainen, asemamme vaihtelee joskus
dramaattisestikin tiettynä aikana, tietyssä paikassa  ympäröivien sosiaalisten
tilanteiden mukaan. Koska olemme sosiaalisia olentoja, mukaudumme asemaamme
muuttuvissa olosuhteissa.  Tämä tapahtuu siinä määrin automaattisesti, että
voimakkaatkin vaihtelut jäävät usein tiedostamatta.

Ponnistellessamme kohti kestäviä, terveitä ja ravitsevia
yhteisöjä, meidän on hyvä tiedostaa asemaan liittyvät
kysymykset, jotta voimme auttaa itseämme ja kumppaneitamme
tulkitsemaan oikein jännitteitä ja estämään niiden purkautuminen
riitoina.

Arvoasemien ja niiden seurausten ymmärtäminen on kuin pistäisi päähänsä
silmälasit, jotka kirkastavat hankalasti sumuisen ja epäselvän erimielisyyden
selkeät ääriviivat. Suhteelliset hierarkiat eivät ole ainoa tekijä sosiaalisissa
tilanteissa, mutta ne sävyttävät kaikkea ihmisten välistä vuorovaikutusta.
Asemien merkitystä ei voi jättää huomiotta tai aliarvioida.
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Arvoasetelmien tapaan johtajuus on asia, jonka olemassaolo usein
kielletään tasa-arvoon pyrkivissä yhteisöissä. Vaikka sitä ei määritellä,
johtamista kuitenkin tapahtuu. On ihmisiä, jotka sanovat “Kyllä me voimme!”
ja alkavat toimia, ja sitten on niitä, jotka eivät ota aloitteellista roolia. Voi
olla hyvin virkistävää, jos nämä sisäsyntyiset roolit tehdään näkyviksi.
Selkeästi julkilausutuissa rooleissa olevat ihmiset voivat saada palautetta.
Rooli voidaan ottaa pois jolleivät ihmiset tee työtä yhteisön hyväksi.
Epävirallisten johtajuusroolien kanssa työskentely on paljon hankalampaa.

Johtajan roolin ottaminen pitäisi nähdä ryhmän palvelemisena. Hyvä
johtaja on aina ryhmän arvojen ja jäsenten palvelija. Hän ottaa käyttöön
ryhmän jäsenten kyvykkyyden ja jakaa tehtäviä heidän osaamisensa ja
mahdollisuutensa huomioon ottaen. Sellainen johtaja näkee
velvollisuutenaan luoda tilanteita ja rooleja, joissa jokainen saa toteuttaa
itseään.

On tärkeää antaa uusille ja vähemmän kokeneille jäsenille mahdollisuus
kehittää johtajantaitojaan ja saada asemaa vastuiden ottamisen kautta.
Tiimien rakentaminen sillä tavoin, että niissä on sekä kokeneita että
vähemmän kokeneita ihmisiä tai ammattilaisia ja yhteisöelämän tuntevia
ihmisiä on hyvä tapa esittää ihmisiä vahvoihin rooleihin. Monet yhteisöt
pyrkivät luomaan johtajien ryhmän. Tämä ei ole ryhmä, jossa vain muutama
johtaa. Se ei ole rakenteeton, tasa-arvoinen olento vaan pikemminkin solu,
jossa jokaisella on oma paikkansa ottaa vastuuta ja johtajuutta niiden
itselle tärkeiden asioiden suhteen, joihin heillä on osaamista. Kun jollakin
on johtajuutta jollain osa-alueella, hänen on helpompaa hyväksyä muiden
johtajuutta muilla alueilla.

Työn järjestäminen läpinäkyvällä ja osallistavalla tavalla tuottaa tulosta.
Homma saadaan vauhtiin, jolla alun raskaat päätöksentekokarikot ylitetään
ja unelmat toteutuvat. Yhteispyrinnön hallinnan juurille voidaan palata
tarpeen tullen, jos vauhti hiipuu. 

PYRINNÖN HALLINTA JA
TYÖNJAKO

67



Voimavarojen tarkastelu: Ryhmän mahdollisuuksien arvioinnin perustana
ovat sisäiset pätevyydet, ammattien ja henkilökohtaisten toiveiden
kartoitukset. On hyvä, jos jokainen kertoo rehellisesti ryhmälle, mitä hän
osaa, ja myös sen, mistä on innostunut ja missä hän haluaa kehittyä
tulevaisuudessa. Tähän tarkasteluun pitäisi sisällyttää kaikki ryhmän
jäsenet, ja sen voi toistaa ajoittain, jotta selviää, ovatko toiveet toteutuneet.

Kiireellisyystarkastelu: Voidaan asettaa työryhmä pitämään yllä
tavoitteita, jotka on toteutettava tietyn ajan puitteissa: lyhyen-, keskipitkän-
ja pitkän aikavälin tavoitteet. Nämä liittyvät visioon, missioon ja strategisiin
tavoitteisiin. Päämääriin liittyvät tehtävälistat tuovat keskustelun
käytännöllisemmälle tasolle.

Kykyjen, toiveiden ja tarpeiden yhteensovittaminen: Ryhmä voi nyt
vertailla kahta listaa ja nähdä, ketkä tuntevat vetoa yhteen tai useampaan
tehtävään itsenäisesti tai työryhmänä. Tämä kehittely voi tapahtua
avoimena keskusteluna, pelinä tai asetelmana ja sen pitäisi liittää
osaaminen ja innostus toisiinsa tavalla, joka sopii sekä yksilölle että
yhteisölle. Asiantuntevien "mestareiden" ja avustavien "kisällien" työryhmät
ovat klassinen vertaisoppimisen työkalu. Vastatessaan projektin tarpeisiin,
ne samalla laajentavat asiantuntijuutta ja rakentavat yhteisöllisiä siteitä.

Palkitseminen ja työn tasapaino: Kysymys siitä, kenelle pitää maksaa ja
mistä, johtaa herkälle aluelle. Suuri määrä vapaaehtoistyötä on alussa
tavanomaista, mutta sen varaan ei voida toimintaa perustaa ikuisesti.
Jotkut ryhmät päättävät, että kaikki ryhmän jäsenten tekemä työ
hinnoitellaan saman hintaiseksi olipa kyse sitten viljelystä, rakentamisesta,
kokkaamisesta tai laskentatoimesta. Jotkut ryhmät päättävät määritellä
palkkioita sovittujen rajojen sisällä, kun taas toiset tukeutuvat
markkinahintoihin ja maksavat pätevyyden mukaan. Ei ole olemassa
oikeaa tai väärää tapaa. Ryhmän katsomuksista saattaa nousta kiehtovia
keskusteluja. Toimintatavat peilaavat yhteiskunnallisia asenteita, joita
yhteisö haluaa tukea.

Käynnistyksen portaikon askelmia ovat:

Ulkoistaminen: Kun edelliset vaiheet on
käyty läpi, voivat perustajat huomata,
ettei kaikki tarvittava hoidu omin voimin.
Kun ulkoistetuista palveluista maksetaan
markkinahintaa, kannattaa päättää
kilpailuttamisen kriteereistä, jotta
kaikenlaiselta sukulaisten ja kavereitten
suosimiselta vältytään.
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Vapaaehtoistyöntekijöiden joukko voi laajentaa saatavilla olevia resursseja ja tarjolla
olevien ehdokkaiden määrää. Monilla valtavirrassa elävillä ei ole mahdollisuutta
muuttaa yhteisöön, mutta he osallistuvat mielellään "kunniajäseninä" ja auttavat
hankkeessa. Ottakaa heidät mukaan, kunnioittakaa ja kiittäkää ja rakentakaa
mahdollisimman monta siltaa kaikkien näiden mahdollisten tukijoiden kanssa. Se
palvelee yhteisön ohella ympäröivää kulttuuria vahvistamalla myötätuntoa ja
jakamista.

Ajoittain kannattaa kokoontua tarkastelemaan työn etenemistä, osallistujien
tyytyväisyyttä sekä toiminnan tehokkuutta. Vaihtelu ja muutokset työryhmien
sisällä ovat suositeltavia ja virkistäviä kunhan roolit pysyvät selkeinä ja hommat
saadaan hoidettua. Sosiokratia tarjoaa älykkään, tehokkaan ja muutautumiskykyisen
mallin parhaaseen mahdolliseen voimavarojen kohdentamiseen ja tiedonkulun
varmistamiseen.

Oman paikan löytäminen ryhmässä
on henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja
tyytyväisyyden ydin. Yksilöiden
onnellisuus on perusta pitkään kestäville
yhteisöille, eläville henkilökohtaisen
kasvun laboratorioille.

Tärkeä osa eläviä organismeja on palautteen yhdistäminen toimintaan. Se tuottaa
mahdollisuuden peilata toiminnan vaikutuksia, mukautua ja oppia.

Palautesilmukat ovat olennainen osa jokaista sosiokraattista organisaatiomallia.
Jokainen ehdotus sisältää sitoutumisen palautteeseen: “Milloin tarkastelemme
ovatko aiotut seuraukset toteutuneet, ja milloin muokkaamme päätöstä, jos se
osoittautuu tarpeelliseksi?”

Henkilökohtainen taso: luomalla tilaisuuksia henkilökohtaiseen palautteen
antamiseen, saamme käsityksen siitä, miten muut toimintamme hahmottavat
Roolien taso: on hyvä antaa palautetta siitä, miten sovitut roolit ovat kehittyneet;
yleensä tätä tehdään vain, jos homma on sujunut todella huonosti tai
poikkeuksellisen hyvin. Myös näiden ääripäiden välissä kiittävän ja rakentavan
palautteen antaminen voi olla arvokas tapa edistää oppimista.
Päätösten taso: varma tapa parantaa projektin hallintaa on tarkastaa tietyn ajan
kuluttua, onko päätöksillä ollut aiottuja seurauksia
Tuotteiden taso: asiakaspalaute auttaa tuotekehittelyssä.

PALAUTE
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Rakenne on monin tavoin toiminnallisten
ryhmähankkeiden  monimutkaisin kerros. Sen
valmistelu ja ylläpito vaatii
suunnitelmallisuutta, ajattelua ja
kärsivällisyyttä. Mitä suurempi ryhmä, sitä
enemmän sillä on hallintoa, päätöksentekoa,
laillisuussääntöjä, projektin hallintaa,
taloudellisia järjestelyjä jne. Näiden osa-
alueiden hyvällä hallinnalla on voimallinen
tarkoitus: se säästää tarpeettomalta ja jopa
tuhoavalta stressiltä.
 

Rakenne - yhteenveto
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Projekti herää henkiin käytännön kautta: toiveet,
tavoitteet ja tulevaisuudenkuvat tulevat näkyviksi. 

Hankkeen toteuttamiseen sisältyy hedelmällinen suhde
neljän muun kerroksen välillä: yksilö, yhteisö, pyrkimys
ja rakenne; käytännön toimintahäiriö voi johtaa
sekaannukseen tai häiriöihin myös muilla tasoilla. 

Kun ryhmä on tietoinen suunnitellun toiminnan
vaikutuksista, se voi varmistaa johdonmukaisuuden
kaikkien tasojen välillä. 

Ryhmän sitoo yhteen erityisesti jaetut käytännöt, kuten
yhdessä syöminen, työnteko yhdessä sekä päivittäisten
tehtävien jakaminen; näin yhteistoimintaan syntyy
“rytmejä” ja “kuvioita”. 

KÄYTÄNTÖ
AVAINKOHDAT
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Seuraavat esimerkit on valittu
kestävyyden osa-alueiden (Gaia
Education: Wheel of
Sustainability) mukaan:

YLEISKUVA
Ryhmäprojekteja suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon arjen
yksityiskohdat. Päivän askareet, kuten ateriat, työt ja voimavarojen käyttö
ilmaisevat maailmankuvaa, pyrkimyksiä ja ryhmän ihanteita. Jos huolehdimme
tietoisesti jokapäiväisistä tehtävistä, ne voivat tukea ja vahvistaa projektia ja
ylläpitää sekä jopa vahvistaa yhteistä pyrintöä. 

Joskus käytäntö ei täysin vastaa jonkun yksilön tai ryhmän yhteisiä arvoja.
Ryhmän jäsenet ovat saattaneet sopia yhteisistä ihanteista ja pyrkimyksistä,
mutta niiden toteutumista tukevia asenteita ja taitoja ei vielä ole riittävästi
ravittu. Nousee epäilys: Miksi emme toimi kuten haluaisimme? Tämä
mahdollinen ristiriitojen lähde ja henkilökohtainen haaste voi myös olla ryhmän
kiinteytymisen ja keskinäisen tukemisen alkusysäys. 

Maailman parantamiseen tähtäävillä hankkeilla on yleensä sokeita
pisteitä. Ne tulevat näkyviksi, kun jotain häiritsevää tai haasteellista tulee
eteen: ongelmia täsmällisyydessä, lemmikeistä yleisillä alueilla, eroista
ruokavalioissa, alkoholista, jyrkkiä mielipide-eroja ja niin edelleen. Muutoksia
tai arjen käytäntöjen uudistuksia voi tuskin odottaa, jos pyrkimyksiä ja
perusoletuksia ei tutkita tarkkaan. 

Kun muutetaan ryhmään, osa yksityiselämän alueista jaetaan. Tämän osion
esimerkit on valittu havainnollistamaan, kuinka yhteys rakentuu arjessa.
Käytännön toteutukset paljastavat, miten yksilön, yhteisön, pyrkimyksen ja
rakenteen tasot vaikuttavat toisiinsa. 

Sosiaalinen: yhteiset ateriat
Kulttuurinen: tietoisen
läsnäolon hetket
Ekologinen: kompostikäymälät
Taloudellinen: kimppa-autot

Ekokylillä on syvää kokemusta näistä aiheista. Olemme sisällyttäneet osan
tästä tiedosta CLIPSin nettialustalle. Tämä osio selventää yksinkertaisesti,
kuinka käytäntö ottaa vaikutteita ja vaikuttaa mallimme kaikkiin eri tasoihin:
yksilöstä yhteisöön ja pyrkimyksestä rakenteeseen. 
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Yhdessä ruokailu on yleinen käytäntö monissa ryhmissä kuten
ekokylissä, kommuuniasumisen liikkeissä, yhteisöpuutarhoilla ja
kaupunkien siirtymäliikkeen ryhmissä. Käytäntö vaihtelee jokaisen
aterian jakamisesta satunnaisiin viikottaisiin tai kuukausittaisiin
yhteisruokailuihin. 

Yhteisten ruokailujen järjestelyt ovat yleensä
kokeilujen ja muutosten kohteina, sillä
kaikkien tarpeita palvelevaa tapaa, on
yleensä vaikea löytää. Ruokailukäytännöt
tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden
yhteiselle luovalle matkalle sellaisen
ratkaisun löytämiseksi, jolle kaikki ryhmän
jäsenet voivat antaa suostumuksensa.
Ateriajärjestelyt ovat hyvä keskinäisen
tutkinnan kenttä eri hankkeiden välillä.
Vaikka esimerkit kertovat lähinnä
asuinyhteisöistä, toimintatavat voivat antaa
innoitusta muillekin ryhmille, jotka järjestävät
yhteisiä aterioita tapaamisissa ja erityisissä
tilaisuuksissa. 

ESIMERKKI 1:
YHTEISET ATERIAT

Yhteisö
Yksilö

 

Pyrkimys
Rakenne
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Vaikutus yksilöön

Yhdessä syöminen on perinteisesti ollut osa perheiden päivärutiineja. Ekokylissä
ja yhteisöissä aiemmin perheelle varattuun intiimiin tilaan otetaan kaikki mukaan.
Perheettömälle jaetut ateriat voivat vastata yhteisöllisyyden kaipuuseen ja olla
yksi keskeisimmistä syistä liittyä mukaan. Myös perheet nauttivat säännöllisistä
yhteisistä aterioista yhteisöissä, koska ne rikastuttavat aikuisten ja lasten
suhteita. Toisaalta on tarpeen tietoisesti vaalia perheiden ja muiden pienten
ryhmien yksityisiä hetkiä, kun yhteisö ottaa haltuun aikaisemmin ydinperheen
piiriin kuuluneita tilanteita ja tiloja. 

Kunnioittaakseen yksilöiden ja yhteisöjen oman tilan tarvetta, joissakin
yhteisöissä voidaan tarvita toisenlaisia tapoja, kuten päiviä ilman jaettuja aterioita.
Voidaan tarjota tilaisuus viedä yhteiseen ruokailuun valmistettu ateria kotiin tai
järjestää muita tapoja tarpeiden ja toiveiden tietoiseen toteututtamiseen yhteisön
jaettujen käytäntöjen rinnalla. Joustavat käytännöt huomioivat myös allergiat ja
henkilökohtaiset mieltymykset, joita voivat olla syöminen hiljaisuudessa, aterian
siunaaminen, raakaruoan suosiminen, lihan sovittaminen kestävään
elämäntapaan, sokerin tai gluteiinin välttäminen jne. Ruokakulttuuri edellyttää
tasapainoilua yksilön ja ryhmän tarpeiden välillä.

Vaikutus yhteisöön

Kaikki tarvitsevat ruokaa. Yhdessä syöminen
on perinteistä yhteisön rakentamista, joka
ottaa kaikki mukaan. Yhteiset ateriat antavat
tilaa vapaamuotoisille keskusteluille, minkä
avulla myös ne ryhmän jäsenet, jotka eivät
tavallisesti kommunikoi keskenään, tapaavat
ja puhuvat. Yhteiset ruokailut rakentavat ja
ylläpitävät suhteita. Ateriat, joiden aikana
voi luoda kontakteja ja tehdä suunnitelmia,
tarjoavat uusille jäsenille, vieraille ja
vapaaehtoisille erinomaisen tilaisuuden
tutustua yhteisöön. 
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Pyrkimysten vaikutus käytäntöihin 

Yhteisten ruokailujen järjestämisessä pyrkimys yhteisön rakentamiseen yhdistyy
ekologisuuden ja käytännön tarpeisiin. Keittiövastuiden jakaminen on yhteisöksi
kasvamisen ja yhdessä oppimisen paikka.

Yhteisruokailua puoltaa ekologinen hyöty, joka saadaan, kun joka taloudessa ei
tarvitse kokata samanaikaisesti. Samalla voidaan vähentää ruokahävikkiä ja
töitä jakamalla vapauttaa aikaa muuhun toimintaan. 

Yhteinen kiitollisuuden hetki ennen syömistä on kaunis tapa osoittaa arvostusta
ruuan alkuperälle, valmistukselle ja ruokailijoiden yhteydelle. Se ilmaisee halua
luoda uusi yhteys ihmisten ja planeetan välille. Kaikki tämä on varsin yleistä
ekoyhteisöissä. On myös niitä, jotka kiusaantuvat ruokailun yhdistämisestä
henkisiin harjoituksiin kuten ruuan siunaamiseen. Siksi jotkut ryhmät ilmaisevat
kiitoksensa rennommin ja epäseremoniallisesti. 

Rakenteen merkitys

Yhteisruokailujen järjestelyt houkuttelevat usein hyvin organisoituneita ihmisiä
suunnittelemaan rakenteita, jotka ovat käytännön taustalla. Tämä on erityisesti
yleistä ekokylissä. Melkein kaikissa ekokylissä on perustettu järjestelmä
ruokailujen jakamiseksi. Rakenteeseen kuuluu keittiötiimien organisointi  sekä
taloudellisen puolen hallinnointi, joka pitää sisällään ylläpito-kuluista ja
maksuista huolehtimisen, sen, miten ihmiset maksavat tai ovat maksamatta
aterioista, maksetaanko kuukausittain vai erikseen joka ateriasta. Siihen liittyy
myös reilu kohtelu, kuten sairaiden ja vanhojen ihmisten vapauttaminen
käytännön tehtäviin osallistumisesta.

Rakenne yleensä muuttuu ajan saatossa rymän tarpeiden mukaan.
Kuukausittainen yhteisateriapäivien lukumäärä voi vaihdella. Ateriat voivat olla
saatavilla vain omalle porukalle tai myös vieraille jne.  

Yhteenveto: 
Yhteisruokailu kattaa kaikki kestävyyden osa-alueet: 

ne lujittavat yhteisöllisyyttä (sosiaalinen), 
vähentävät ruokahävikkiä ja tukevat jaettujen resurssien käyttöä (ekologinen), 

ilmaisevat yhteisiä pyrkimyksiä (kulttuurinen/maailmankuvallinen) 
ja säästävät aikaa ja rahaa (taloudellinen).
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Findhornin yhteisössä jokainen työpäivä tai
tapaaminen alkaa pienellä meditaatiolla ja
kuulumiskierroksella. Ennen tehtävien aloittamista
tiimin jäsenet tapaavat piirissä ja viettävät pienen
hetken hiljaisuudessa, kuunnellen itseään, tiedostaen
kuinka he voivat, luoden yhteyden yhteistyönsä
taustalla olevaan suurempaan tarkoitukseen,
keskittäen pyrkimyksensä ja tietoisuutensa tähän
hetkeen, ryhmään, jossa he ovat ja tehtäviin, joita he  
ovat aikeissa tehdä. Kaikki tiimin jäsenet kertovat sen
jälkeen muutamalla sanalla, kuinka he voivat sillä
hetkellä, ja joskus siitä työstä, jonka he aikovat tehdä
ja kenen kanssa. Kun kaikki tiimin jäsenet ovat
kertoneet kuulumisensa, työ alkaa. Meditaation
pituus ja kuulumiskierros riippuu ryhmästä ja sen
tarpeesta, se voi kestää kolmesta
kolmeenkymmeneen minuuttia.

Tämä esimerkki on Findhornin yhteisöstä, Skotlannista.

Tässä käytännössä on kaksi osaa ja niitä voi käyttää myös erillään toisistaan.

Pidä minuutin hiljaisuus ennenkuin aloitat toiminnan. Suuntaa huomiosi tähän
hetkeen ja tule tietoiseksi sisäisestä tilastasi, fyysisesti, emotionaalisesti ja
henkisesti. Silmien sulkemisesta voi olla apua. Käytä aistejasi tullaksesi
tietoiseksi ryhmästä, jonka osa olet, sekä pyrkimyksistä, joiden takia teet sitä,
mitä olet tekemässä, yksilönä ja yhdessä. Käytä jonkinlaista lopetusmerkkiä. Se
voi olla kello, ääni, taputus tms. Aika voi olla mukautettu siihen, mikä sinusta
tuntuu oikealta ryhmällesi. 

Kuulumiskierros tarkoittaa nopeaa jakamista ryhmässä. Sen tarkoitus on jakaa
kuulumisia ja saada selville kuinka kukin voi sillä hetkellä. Tämä tehdään yleensä
sanallisesti, mutta jotkut voivat valita ilmaisumuodokseen myös liikkeen, ilmeen,
äänen tms. Osoita huomiosi ja kuuntele tarkkaavaisesti ryhmäsi jäseniä, kun he
kertovat kuulumisensa. Anna kierroksen kuvata ryhmän tämänpäiväinen tila.

ESIMERKKI 2:
KUULUMISKIERROKSET JA
TIETOISUUSHARJOITUKSET
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Vaikutus yksilöön

Läsnäoloharjoitusten ja kuulumiskierrosten yhdistäminen jokapäiväiseen elämään
rohkaisee ryhmän jäseniä pysähtymään, peilaamaan ja yhdistämään vision ja
mission niihin käytännön toimiin, joita he ovat tekemässä, ja avoimesti jakamaan
heidän sisäistä tilaansa muille. Tämä voi tukea kaikkia jäseniä ymmärtämään omia
tarpeitaan ja tunteitaan. Se rakentaa luottamusta ja myötäelämistä sekä
ymmärrystä ryhmän sisällä olevien tarpeiden ja kokemusten monimuotoisuudelle.
Tietoisuuden vahvistaminen tukee ryhmän yhteistyötä ja huolenpidon ilmapiiriä
jokaisen yksilön, ryhmän ja yhteisen pyrinnön suuntaan. 

Läsnäoloharjoituksiin ja kuulumiskierroksiin
osallistuminen voi olla myös haasteellista. Joku
saattaa tukahduttaa tunteensa työskennelläkseen
tehokkaammin. Toinen voi olla varma, että
paljastamalla sisäisen tunne-elämänsä hän
altistaa itsensä hyökkäyksille tai tekee itsensä
naurunalaiseksi. Kolmannen saattaa olla vaikea
kuunnella toisten kuulumisia ottamatta heidän
sanojaan henkilökohtaisesti. Neljäs ajattelee, että
jakaminen on ajan tuhlaamista ja ryhmän tulisi
vain ryhtyä tekemään töitään. 

Täytyykö tehokkuudesta maksaa yhteyden tunteen ja keskinäisen ymmärryksen
hinnalla? Olemmeko enemmän vai vähemmän kykeneviä työskentelemään
yhdessä, kun käytämme aikaamme myös arvioimiseen ja jakamiseen? Olemmeko
arvostettuja vain kun ilmaisemme tehokkuutta ja kiiltävää ulkokuorta, vai
kasvaako itsetunto ja omanarvontunto toisille avautumalla? Kaikki nämä
kysymykset vaikuttavat siihen, kuinka ihmiset kokevat ja ottavat osaa
läsnäoloharjoituksiin ja kuulumiskierroksiin. Ne vaikuttavat myös suoraan
kollektiivisiin uskomuksiin ja oletuksiin, joita ryhmässä on.

Vaikutus yhteisöön

Läsnäoloharjoitukset ja kuulumiskierrokset ovat tapoja harjoitella vuorovaikutustaitoja
ja kasvattaa yhteisöllisiä siteitä. Tietoisuuden harjoittaminen ja avoin kommunikaatio
on usein todettu hyväksi tavaksi paljastaa tyytymättömyyttä ja ristiriitoja ryhmän
sisällä. Kuulumiskierrokset voivat olla myös mahdollisuuksia juhlistaa hyviä uutisia
yhdessä. Tekemällä jotakin yhdessä usein, ryhmä vahvistaa yhteishenkeä ja yhteisiä
perinteitä. Päivittäiset yhteiset hetket edistävät osallisuuden tunnetta ja jatkuvuutta.
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Pyrkimysten vaikutus käytäntöihin 

Läsnäoloharjoitukset ja kuulumiskierrokset voidaan nähdä pieninä, jokapäiväisinä
rituaaleina. Kuten kaikki rituaalit, ne muistuttavat maailmankuvasta ja visiosta, jotka
ohjaavat ryhmää kokonaisuutena. Läsnäoloharjoitukset ja kuulumiskierrokset peilaavat
pyrkimystä luoda ilmapiiri, jossa jokaisen aito itse nähdään arvokkaana ja
tervetulleena ja suora puhe avaimena tehokkaaseen yhteistyöhön, yhteisön
rakentamiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Jakamisen hetket kannustavat
arvioimaan suhdetta omiin ja yhteisiin pyrkimyksiin.

Rakenteen merkitys

Jotkut ryhmät pitävät parempana, että läsnäoloharjoitukset ja kuulumiskierrokset
tapahtuvat ennalta suunnittelematta. Monet ovat kuitenkin todenneet, että piireillä on
eniten vaikutusta, kun ne tapahtuvat säännöllisesti, osana arkea. Se, että niistä
tehdään säännöllinen osa tapaamisia, tarjoaa selkeät raamit omien tuntemusten
kuuntelulle, avoimelle viestinnälle, tunneyhteydelle ja juhlistamiselle sekä kaikkien
näiden myötä yhteisöllisten siteiden vahvistamiselle. Kaikki tämä tarjoaa tukevan
perustan työn organisoinnille sekä tehokkaalle ja kaikkien tarpeet huomioivalle
päätöksenteolle.

Kuivakäymälät ovat yllättävän merkityksellinen,
monimutkainen, tunteita herättävä ja
opettavainen asia. Vesivessat häiritsevät
luonnollista kiertoa, hukkaavat ravinteita ja
energiaa sekä saastuttavat; jos jätevettä ei
puhdisteta kunnolla, se saastuttaa paikallista
maaperää, pinta- ja pohjavesiä. Kestävyyttä
edistävät ryhmät, eritoten ekoyhteisöt käyttävät
kuivakäymälöitä parantaakseen jätehuollon
käytöntöjä. Jotkut ratkaisut ovat yksinkertaisia
ja käytännöllisiä, toiset esteettisiä ja todellinen
ilo käyttäjälleen. 

ESIMERKKI 3:
KUIVAKÄYMÄLÄT
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Kuivaa, orgaanista materiaalia lisätään yleensä
kuivikkeeksi auttamaan ihmislantaa
kompostoitumaan nopeammin. Jotkut kuivakäymälät
erottelevat virtsan ja ulosteen. Tällaisissa huusseissa
kompostoiminen on tavallistakin nopeampaa ja
helpompaa. Erikseen kerättyä virtsaa voidaan käyttää
lannoitteena puutarhassa, koska se on hyvä typen ja
fosforin lähde. Kompostoitu uloste ravitsee kasveja ja
parantaa maan ravinnetasapainoa. Kuivakäymälät
ovat kestävä ratkaisu myös kulttuurisella ja
sosiaalisella tasolla. 

Vaikutus yksilöön

Käymäläkulttuuri on päivittäistä toimintaa, jota harvemmin jaetaan. Yhteiset
vessat (kompostoivat tai huuhtelevat) ovat yleensä merkki halukkuudesta jakaa
jotakin, mikä yleensä pidetään yksityisenä. Kuivakäymälöiden rakentamisen
ehdottaminen voi laukaista tunteita ja jännitteitä, jotka ovat yhteydessä
statukseen ja varallisuuteen. Jotkut saattavat hylkiä ideaa huonojen
kokemusten tähden (paha haju, epämukavuus jne.) tai bakteeri- ja
tartuntapelon tai kokemusten puutteen vuoksi. Useimmissa tapauksissa
kuivakäymälät avaavat suuren mahdollisuuksien kentän yksilön ja ryhmän
kasvulle. Yksilöiden täytyy arvioida uudelleen periaatteitaan ja selvittää, kuinka
pitkälle he ovat valmiita menemään muuttaakseen käyttäytymistapojaan. 

Vaikutus yhteisöön

Kekseliään käymäläkulttuurin jakaminen on hieno mahdollisuus yhteisön
rakentamiseen. Ryhmän täytyy löytää vastauksia moniin kysymyksiin: Kuka
suunnittelee kuivakäymälän? Minne se laitetaan? Kuinka siitä pidetään huolta?
Kuinka esteettisen ja kauniin ihmiset haluavat sen olevan? Paljonko se voi maksaa?
jne. Tämä on mahdollisuus harjoitella neuvottelemista ja päätöksentekoa. Kun ryhmä
aloittaa maalla tai lähiöissä, kompostikäymälöiden suunnittelu voi osoittaa, onko
ryhmä valmis kiinnittämään huomiota ekologisiin ja kollektiivisiin ongelmakohtiin.
Jollakin tavalla se osoittaa ihmisten valmiutta, suoraan sanottuna, “omistaa oma
paskansa ja ottaa vastuu siitä omiin käsiin”. Kuivakäymälä kuvaa hyvin siirtymää
tarjonnasta riippuvaisesta kuluttajasta riippumattomaksi kestävien ratkaisujen
etsijäksi elämän jokaisella osa-alueella.
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Pyrintöjen vaikutus käytäntöihin

Kuivakäymälän rakentaminen on suunnitteluhaaste yhteiskunnassa, jossa vesivessa
on normi. Samalla se on suhteellisen rajattu mahdollisuus käyttää rajatonta määrää
luovuutta. Hyvin suunniteltu ja hyvin toimiva kompostikäymälä on yksi ekologisimpia
ja eleganteimpia ratkaisuja ravinteiden kierrättämiseen sekä veden ja rahan
säästämiseen. Kompostikäymälän kaltainen terveellinen ja helppo ratkaisu kertoo
tahdosta vakiinnuttaa vaihtoehtoisia, tehokkaita, kestäviä ja omia varantoja
arvostavia ratkaisuja. Samalla tutkitaan jätteisiin liittyvien jokapäiväisten käytäntöjen
ekologista jalanjälkeä ja toimitaan johtopäätösten mukaan. Lisäksi käymälä antaa
ensivaikutelman ryhmästä vierailijoille. Ovatko käymälät yhteiset vai yksityiset? Onko
yhteisöllä kuivakäymälöitä? Onko käymälän irtaimistoon kiinnitetty huomiota ja
huolenpitoa? Onko näitä seikkoja ylipäätään ajateltu paikan kokonaisvaltaisessa
suunnittelussa?

Rakenteen merkitys

Yhdessä rakennettu kompostikäymälä on esimerkki siitä, kuinka unelmista tehdään
suunnitelma ja totta. Se osallistaa tekemään jotakin todellista yhdessä ja
vapauttamaan luovuuden yhteiseksi ponnisteluksi: valitsemaan ja valmistamaan
materiaalit, rakentamaan perustukset ja kannattelevat rakenteet, katon, seinät,
valaistuksen ja somisteet. Kun rakennus on valmis, on aika juhlistamiselle,
palautteelle ja oppien sadonkorjuulle. 

Jos katsotaan asiaa tältä kannalta, kompostikäymälä on hyvä mahdollisuus
harjoitella Dragon Dreaming kehää - unelmointi, suunnittelu, toteutus ja juhlistus.
Yhteisö kehittyy samalla kun toteutetaan käytännön suunnitelma ja rakennetaan
kuivakäymälä yhdessä! Rakentamisen jälkeen luodaan vielä kaikki tarvittavat
rakenteet järjestelmän ylläpitämiseksi sekä virtsan ja kompostoidun ulosteen
käsittelemiseksi. Niitä voidaan käyttää maanviljelyksessä ja lopulta nautitaan
sadosta. 

Yhteenveto

Kuivakäymälöiden merkitys yhteisössä kattaa kaikki kestävyyden ulottuvuudet:
 Sosiaalinen: käymäläkulttuurin jakaminen yhteisön kesken

Ekologinen: vesistöjen suojelu ja ravinteiden talteenotto 
Taloudellinen: orgaanisen aineen kierron sulkeminen, oma ravinnevarannon

hydyntäminen, investoinneissa säästäminen jakamalla
Kulttuurinen: ruuan kierron lopputuotteen arvostus, yhteisen rakennuksen
esteettisten arvojen huomioiminen, vallitsevan käymäläkulttuurin rituaalien

muuntaminen jne.
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Liikenne ja autot edustavat ristiriitaista ongelmaa. Monet kestävää elämäntapaa
etsivät yhteisöt, jotka pyrkivät vähentämään ympäristövaikutuksiaan, haluaisivat
luottaa joukkoliikenteeseen tai - vielä parempi - polkupyöriin! Joukkoliikenteen
kattavuus vaihtelee kuitenkin laajasti. Monissa kestävän elämän hankkeissa
päätetään asettua syrjäisemmille alueille, pois kaupungeista, kauppojen ja
toimistojen läheisyydestä sekä myös kauas muista samanhenkisistä ryhmistä.
Silloin auto voi olla melkeinpä välttämättömyys. Kysymys kuuluukin: Kuinka
käyttää autoa vähemmän luontoa rasittavasti silloinkin, kun joudumme käyttämään
niitä ylläpitääksemme jokapäiväistä elämää kuten työtä, perhe-/ystävyyssuhteita
yms.

Jotkut ryhmät perustavat kimppakyyti-
järjestelyjä käyttääkseen yhteisiä autoja
tehokkaammin.  He kyyditsevät
keskimääräistä enemmän kyytiläisiä joka
ajolla, jakavat omistus- ja
ylläpitokustannuksia ja vähentävät näin
tiellä kulkevia autoja. Yksi vaihtoehto on
liittyä viralliseen kimppakyytipalveluun,
joka tarjoaa jaettuja autoja eri
kaupungeissa. Maaseudulla ei yleensä
tätä vaihtoehtoa ole, mutta jos
yhteisössä on tarpeeksi käyttäjiä, ainakin
pääkaupunkiseudulla palveluja tarjoavien
yritysten kanssa voi neuvotella. Suomen
oloissa toimivinta lienee kuitenkin
yhteisen auton hankkiminen tai
yhteiskäyttöoikeuksien vuokraaminen
autolliselta.

Nykypäivänä monet ajavat autolla todella paljon, joten ei ole ihme, että jopa vahvasti
kestävyyteen sitoutuneissa ryhmissä autojen käyttö on yleistä, erityisesti haja-
asutusalueiden ekokylissä. Auto kuvastaa yksilökeskeistä elämäntapaa, joka
vakavasti rasittaa ympäristöä materiaalitarpeilla ja päästöillä. 

ESIMERKKI 4:
KIMPPA-AUTOT
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Vaikutus yksilöön

Autojen jakamisessa jännitteitä syntyy yleisimmin auton siisteydestä käytön jälkeen,
sovitun palautusaikataulun noudattamisesta, tankin täyttämisestä sekä sen
hyväksymisestä, että kimppa-auto voi jo olla jonkun toisen käytössä, kun sitä kaipaat.
Tarvitaan sekä luottamusta että suunnittelua. Jokapäiväisessä työmatka- ja
asiointikäytössä yksityisomistus voi vaikuttaa helpommalta, tehokkaammalta ja
itsenäisemmältä ratkaisulta, joka ei vaadi neuvotteluja muiden kanssa.

Yhteisomistajuus antaa mahdollisuuden lähempään yhteyteen toisten yhteisön
jäsenten kanssa. Arkipäiväisistä tehtävistä voi syntyä hauskuutta ja seikkailuja. Lisäksi
se tasaa ylläpitokustannuksia; auton jakaminen tarkoittaa kulujen jakamista. Se
mahdollistaa auton hyödyntämisen myös niille, joilla ei ole varaa omaan autoon.

Vaikutus yhteisöön

Auton jakaminen luo yhteisöllisyyttä arkeen. Kun yhteisessä käytössä on vain
muutama täysin varustettu auto, on harvinaista, että joku ajaa sillä yksin muut
istumapaikat tyhjinä. Tämä vähentää yhteisön hiilijalanjälkeä. 

Auton jakaminen on yksi mahdollinen jakamistalouden osa, joka on helposti
yhdistettävissä muihin. Jotkut jakamisalustat näyttävät muiden matkasuunnitelmat,
jolloin matkustavaiset voivat löytää toisensa ja jakaa kustannuksia. Auton jakaminen
tekee käytännöistä yhteisöllisempiä, hyödyntää yhteisöllisyyttä jakamisessa ja
vahvistaa samalla yhteisöä entuudestaan.

Pyrkimysten vaikutus käytäntöihin

Avainkysymykset ovat: Mikä on yhteisön intentio? Kuinka paljon yhteisö keskittyy
hiilijalanjäljen pienentämiseen? Onko toiveissa tehokkaampi resurssien käyttö?
Halutaanko kehittää jokapäiväistä yhteisöllisyyttä? Vastausten pitää olla myöntäviä,
jos halutaan sujuvaa auton jakamista.

Kestävän elämäntavan harjoittajana itseään pitävässä yhteisössä, jolla ei vielä ole
auton jakamiseen liittyvää järjestelmää, voidaan näitä kysymyksiä käyttää vision
uudelleen arvioinnissa. Se voi auttaa näkemään, miten auton jakaminen auttaa
elämään kestävämmin. Uteliaat ekokylässä vierailevat voivat kysyä: Hm...asutte
ekokylässä, mutta jokainen ajaa omalla autollaan? Miten se ilmentää ydinarvojanne ja
-pyrkimyksiänne? 

82



kaikki yksityis- ja yhteisomistusautot ovat osa järjestelmää
organisaatio: jäsenyyssopimukset, maksut ja vastuut vaurioiden
suhteen, varaussäännöt jne.
fyysinen tai virtuaalinen paikka varauksille, kyytien järjestelemiselle ja
käytön valvonnalle jne.
paikka avaimille ja muille tarvikkeille ja tietenkin parkkipaikat jaetuille
autoille
ajopäiväkirjat kaikille jaossa oleville autoille
tukitiimi, joka vastaa autojen ylläpidosta, maksuhallinnosta jne.

Sieben Lindenin 24-tunnin auton
jakamisen sääntö
Sieben Lindenin ekokylässä on 10
jaettavaa autoa, joista 8 on
yksityisomistuksessa. Jos joku haluaa
varata auton pidempään kuin
vuorokaudeksi, hänen pitää saada siihen
suostumus omistajalta. Lyhyempiin
ajoihin autot ovat vapaasti käytettävissä.
Jos omistaja havaitsee autonsa olevan
varattuna, hänen on etsittävä toinen auto
valikoimasta. Koska autoja on tarpeeksi
paljon, tämä toimii yleensä hyvin.

Rakenteen merkitys

Erilaiset auton jakamiseen liittyvät rakenteet ovat mahdollisia, 
mutta järjestelyt sisältävät useimmiten seuraavia piirteitä:

Rakenteet toimivat yleensä paremmin, jos autot ovat esimerkiksi ryhmän
keskusorganisaation yhteisomistuksessa. Toisaalta yksityisesti
omistettujen autojen jakamisaikataulu on helpommin koottavissa, mutta
usein myös monimutkaisempi pyörittää, koska omistajat haluavat määritellä
erityisiä ehtoja ja oikeuksia omien autojensa käytölle. Yhteisö on mainio
paikka oppia neuvottelutaitoja!
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Yksilöistä, yhteisöstä, pyrkimyksestä ja rakenteista kertovat
kappaleet johdattelivat meidät olennaisten kysymysten äärelle.

Niiden kautta on edettyy käytäntöön:  aidoissa, olemassa olevissa
yhteisöissä elettyihin, koettuihin ja testattuihin menetelmiin. Jaetut

ateriat, tietoisuuden hetket, kompostoivat vessat ja autojen
jakaminen valittiin kuvaamaan käytäntöjä, koska ne kattavat kaikki

neljä CLIPS-mallin tasoa. Esimerkit ilmentävät sekä mallin
yksinkertaisuutta että monimuotoisuutta ja kaikkien tasojen

saumatonta yhteispeliä.

KÄYTÄNTÖ
YHTEENVETO
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MITÄ SEURAAVAKSI? 
LOPPU ON ALKU

Onnittelut sitkeälle oppaan loppuun lukeneelle! Toivomme, että
matka läpi kestävän ryhmähankkeen mahdollisten ylä- ja alamäkien
on rohkaissut sinua omalla polullasi. Jos olet yksi niistä monista,
jotka haluavat tehdä tästä planeetasta paremman kaikille, toivomme
että jatkat kutsumuksellesi omistautumista entistä vahvempana.
Kuten lupasimme, tämä ei ollut yleisluontoinen askel askeleelta -
opas: jokainen ryhmä on erilainen ja kohtaa omat haasteet ja
mahdollisuudet. Yhteisö tarvitsee omanlaisensa menetelmät,
kehityskulut ja toimintatavat löytääkseen suuntansa ja ajurinsa.
Olemme lisänneet vinkkejä fasilitoijille tämän oppaan liitteeksi.
Liiteosiossa keskitymme ryhmäprosessin arviointiin.

Uskomme, että yhdessä toimien
meillä on mahdollisuus luoda
unelmoimamme kauniimpi maailma.
Toivomme, että CLIPS osoittaa
yhteistyön olevan tarpeellista,
mahdollista, jännittävää ja
hedelmällistä – kunhan
valmistaudumme kääntämään haasteet
kasvun paikoiksi ja jatkuvaksi
opintieksi. 
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CLIPS OSANA
RESURSSIVERKOSTOA
CLIPS kuuluu uusia aloitteita tukevien resurssien ja
koulutusmahdollisuuksien rikkaaseen ja muuntautumiskykyiseen
ekosysteemiin. Uraa uurtavien yhteisöjen kokemukset kaikkialla
maailmassa todistavat, että hyvin kypsytelty unelma voi tulla
todeksi. CLIPS-malli ja -resurssipankki on suunniteltu erityisesti
tukemaan uusia aloitteita, kun ne lähtevät ainutlaatuiselle
matkalleen kohti suunnittelua ja toteutusta. Sikäli myös
CLIPS on ainutlaatuinen.

CLIPS yhdistää vuosikymmenten kokemuksen ja monet
olemassaolevat työkalut opastamaan yksilöitä ja ryhmiä
pyrinnöissään toteuttaa unelmiaan. Organisaatiot, projektit ja
ohjelmat alla olevassa koosteessa muodostavat
kokonaisvaltaisen inspiraation CLIPSin taustalla. Ne antavat
mahdollisuuden lisäoppimiseen ja kehittymiseen monilla eri
alueilla.

Maailman Ekokyläverkoston, Global Ecovillage Network, GEN
(https://ecovillage.org/) nettisivut ja monet GEN Europen kansalliset
verkostot tarjoavat työharjoittelua, koulutusta ja työpajoja kaikkialla
maailmassa. GEN Education tarjoaa ekokyläesittelyjä ja
kokeilutyöpajoja sekä räätälöityjä koulutuksia kestävän elämäntavan
neljään ulottuvuuteen – sosiaaliseen, kulttuuriseen, ekologiseen ja
taloudelliseen. Se tarjoaa myös polun kokonaisvaltaiseen
järjestelmäsuunnitteluun.

GEN on myös kehittänyt kuvitetut
Ekokylä-pelikortit – 36 kuvitettua
ekokylä-periaatetta, jotka tiivistävät
vuosien kokemukset ja tutkimukset
kestävän elämäntavan viiden
ulottuvuuden joustavaksi työkaluksi.
Yksilöt, ryhmät, projektit, organisaatiot
ja yhteisöt voivat käyttää kortteja
pohdintaan, vuoropuheluun,
tutkimukseen ja suunnitteluun.
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GEN:in pitkäaikainen yhteistyökumppani Gaia Education tarjoaa
kuukauden mittaista, YK:n tukemaa Ekokylien suunnittelukoulutusta
(Ecovillage Design Education – EDE ) ympäri maailman, kuten myös
kestävän elämäntavan viiteen ulottuvuuteen liittyviä sertifioituja online-
kursseja. 

SIRCIe, Social Innovation for Resilient Communities, tarjoaa
joustavan hyvien käytäntöjen opetussuunnitelman sosiaaliselle
yrittäjyydelle ja kannustaa yhdistämään henkilökohtaisia taitoja ja
innostusta aktiiviseen yhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Bridgedale360 tarjoaa ilmaisen verkosta löytyvän työkalupakin, jonka
tarkoitus on voimauttaa kestävyyteen liittyvää toimintaa järjestäviä
nuoria ja nuorisotyöntekijöitä ympäri maailman. 

Kaiken ylläolevan (sekä paljon muun) lisäksi on ryhmien tukemiseksi
olemassa tietenkin CLIPS – fasilitoijien, resurssien, työkalujen ja
metodien nettipohjaisine alustoineen. 

CLIPS:in nettisivuilla on:

- Clips – opas (tämä teksti ladattavana pdf-tiedostona eri kielillä)
- Metodien työkalupakki
- Resurssit – osio (itsearviointityökalu ja neuvontapalvelu)
- Kouluttajien esittelyt
- Projektikartta

Lisää on ehdottomasti tulossa, sillä opasteksti, nettisivut,
kouluttajalista ja koulutusmateriaalit ovat jatkuvassa muutoksessa
kehittäessämme ja parantaessamme ohjelmaa: se on elämäntyötä
ja elämä ei koskaan lopu.

Toivomme, että tulet nauttimaan ja ottamaan nämä opit käyttöön
kauniilla tavalla. 

Tervetuloa CLIPS:in pariin!
https://clips.gen-europe.org/
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RYHMÄHANKKEIDEN
KYPSYTTELY 
- OHJEITA OPASTAJILLE

LIITE

Fasilitoijille CLIPS sisältää erityisen olennaisia, muistiin kirjaamisen
arvoisia seikkoja. Yhteisöjen kypsyttelyn avustaminen on hyvin
palkitsevaa. Haluamme kuitenkin painottaa, että onnistumiseen
tarvitaan aitoon yhteisökokemukseen perustuvaa erityisosaamista.

Fasilitoijat keksivät tavallisesti omat menetelmänsä ja tyylinsä. Niinpä
emme odotakaan, että CLIPS otettaisiin yleisesti käyttöön yhtenä
ainoana ryhmähankkeiden kypsyttelyä avustavana työkalupakkina.
Tarjoammekin alustaamme opastajille inspiraation, oivallusten,
opastuksen ja viitetiedon lähteeksi. CLIPS antaa suosituksia oleellisista
ja suotavista työkaluista ja etenemistavoista. Toisaalta CLIPS tarjoaa
myös vankan pohjan fasilitoinnille! CLIPS-fasilitoijat on koulutettu
soveltamaan erilaisiin ryhmätilanteisiin sopivia menetelmiä
tarkoituksenmukaisesti. Ryhmät voivat saada sertifioitujen ohjaajien
luotettavaa apua tarpeidensa mukaan esimerkiksi seuraavissa
menetelmissä: prosessityö, Dragon Dreaming, sosiokratia, 
 rakentava vuorovaikutus (Nonviolent Communication NVC) jne.

CLIPS-ohjelma on vielä nuori. Toistaiseksi
se ei ole kehittänyt sertifiointiprosessia tai
virallisia koulutusohjelmia CLIPS-kouluttajille
tai -fasilitoijille. CLIPS-koulutuksia pitää tällä
hetkellä täten vain CLIPS-menetelmän
kehittänyt keskusryhmä. Tämä ei tarkoita
sitä etteivätkö fasilitoijat voisi hyödyntää
CLIPSiä työskennellessään ryhmien kanssa.
Pyydämme heitä kuitenkin osallistumaan
tuleviin koulutuksiin ennen kuin antavat
CLIPS-malliin perustuvia yhteisöjen
kypsyttelykoulutuksia. Parhaan tuloksen
varmistamiseksi ottakaa näissä asioissa
yhteys CLIPS-keskusryhmään.
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KUINKA FASILITOIDA RYHMIÄ 
CLIPS:N AVULLA?
Opastajan tehtävä on useimmiten olla ulkopuolinen konsultti (ilman omia
intressejä), tarjota ryhmän tarpeiden tunnistamiseen sopivia prosesseja
kussakin erityisessä kehitysvaiheessa, ja sitten fasilitoida prosesseja, joita
ryhmä tarvitsee ja joita se haluaa käydä läpi. Tämä on CLIPS:in fasilitoinnin
ydin.

Ensimmäinen vaihe: tutustu ryhmän nykytilaan. Ennen minkään CLIPS-
ohjelmassa luetellun menetelmän soveltamista on ryhmän tarpeiden
tunnistamiseksi syytä arvioida ryhmän tämänhetkinen tilanne. Tätä tehtävää
varten ehdotetut työkalut (löytyvät CLIPS-verkkosivustolta) ovat:

Itsearviointityökalu
Erilaisten kyselylomakkeiden avulla saat näkemyksen ryhmän tilanteesta
tietyillä hetkillä. Lomakkeet kannattaa täyttää niin, että kaikki ryhmän jäsenet
tekevät sen itsenäisesti, minkä jälkeen ryhmäprosessina tehdään vertailuja,
löydetään päällekkäisyyksiä, eroja, tehdään kompromisseja jne. 
http://clips.gen-europe.org/selfassessment-tool
https://ecovillage.org/resources/sustainability-assessment/

Voimakenttäanalyysi
Tällä työkalulla tutkitaan ryhmien jännitteitä ja arvioidaan mahdollisia
”moottoreita ja jarruja”, jotka joko edistävät tai estävät toivottuja
muutoksia. Voimakenttäanalyysin tarkoituksena on vapauttaa
tarpeettomat jarrut ja tankata moottorit eteenpäin siirtymiseksi. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Force-field_analysis

SWOT
Tämän tunnetun matriisin avulla valaistaan tilannekuvaa ryhmittelemällä
sisäisiä tekijöitä (vahvuuksia ja heikkouksia) ja ulkoisia tekijöitä
(mahdollisuuksia ja uhkia). SOAR-malli on arvostavammin suuntautunut
SWOT:in kaltainen työkalu. Sen sisällöt ovat: vahvuudet, mahdollisuudet,
tavoitteet, tulokset. Fasilitoijat voivat käyttää työssään monia
(itse)arviointimenetelmiä projektin tarpeiden mukaan. Edellä esitellyt kolme
menetelmää sopivat useimmille ryhmille.
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CLIPS-MALLI KÄYTÖSSÄ
Fasilitoijat voivat käyttää CLIPS-mallia arviointityökaluna opastaessaan
ryhmiä havaitsemaan, mille yhteisönrakentamisen tasoille mitkäkin asiat
kuuluvat. Arviointi paljastaa huomiota vaativat kohdat ja ohjaa ryhmää
tunnistamaan omat kehitystarpeensa.

Yksilö
Ryhmän on tarpeen tiedostaa tasapainon tarve yksilöiden kehityksen
rytmin ja suunnan ja yhteisen kehityksen välillä. Opastajan tehtävä on
auttaa ryhmää selkeyttämään, kuinka he haluavat hallita tätä
tasapainoa. On hyvä tunnistaa, millainen henkilökohtainen työskentely
on tarpeen, jotta ryhmässä vältytään yksilöiden kielteiseltä vaikutukselta  
muuhun ryhmään.

Yhteisö
Yhteisöä ei ole  ilman yksilöitä (ja päinvastoin), eikä ihme, että näiden
kahden tason käsittelyyn liittyvät fasilitointitavat ja -menetelmät kulkevat
käsi kädessä. Joitakin yksinkertaisia   prosesseja tulisi edistää ryhmien
kehittämisen ensimmäisissä vaiheissa: tiedottaminen, juhlien
viettäminen, yhdessä työskenteleminen, leikkiminen, jännitteiden
ja tunteiden hallinta, monimuotoisuuden hyväksyminen. Monet
kahden ensimmäisen tason menetelmät on jo lueteltu CLIPS:in yhteisöä
koskevassa luvussa.

Intentio
Fasilitoijan tulisi pitää silmällä niin ryhmän liikettä kohti visiotaan,
missiota ja tavoitteitaan kuin ryhmän nykytilaa ja vaikutusta
ympäristöön. Fasilitoinnin tulisi tukea ryhmää palautteen tarpeen
tunnistamisessa. Oleellisimmat prosessit tässä vaiheessa liittyvät
kykyyn tunnistaa pyrkimykset, elää arvojen mukaan, pitää kiinni
sitoumuksista, arvioida tuloksia, päivittää ja mukauttaa visiota,
missiota ja tavoitteita tarvittaessa. Kannattaa tehdä aikajana, johon
merkitään vision, mission ja tavoitteiden asettamisen alkuvaiheen
viimeistely, uudelleen läpikäynti (katselmus), arviointi, selvitys siitä,
kokevatko osallistujat olemassa olevan mission ja vision edellen
omikseen jne.

90



SUOSITUKSET KOULUTTAJIEN
KOULUTUKSELLE 

Rakenne
Tällä tasolla ryhmät voivat tarvita apua selkeiden ohjeiden kirjaamiseen.
Kiinnittäkää huomiota siihen, kuinka selkeä, osallistava ja
tarkoituksenmukainen rakenne on; mitkä ovat eri roolien väliset voimasuhteet;
onko johtajuudessa, etuoikeuksissa ja vastuunjaossa avoimuutta; mitä
taloudellisia, oikeudellisia ja organisatorisia kysymyksiä on. Hyvä fasilitointi
tukee kokousten tehokkuutta, selkeiden roolien ja toimintojen jakamista,
tiedonkulun selkeyttä, päätöksentekojärjestelmää. Joskus näiden asioiden
hyvään analyysiin tarvitaan ulkopuolista apua valottamaan sokeita pisteitä.
CLIPS-verkkosivusto tarjoaa jokaiselle tasolle kokoelman menetelmiä. Uusia
menetelmiä lisätään ja kehitetään. CLIPS- verkkofoorumillamme kouluttajat
ja fasilitoijat voivat jakaa menetelmiä vertaistukena.

Edellä olevat ehdotukset koskevat ryhmiä, jotka pyytävät tukea koulutetuilta
CLIPS-fasilitoijilta.

CLIPS-fasilitoijien koulutuksessa on kiinnitettävä lisähuomiota CLIPS-
prosessin takana olevaan meta-tasoon. Oletamme, että koulutuksen aloittava
tuntee hyvin ohjelman perussisällöt jo entuudestaan. Vahvoja fasilitointi- ja
vuorovaikutustaitoja, ryhmädynamiikan tuntemusta ja muiden
perustavanlaatuisten sosiaalisten työkalujen hallintaa ei ainoastaan ehdoteta
vaan suositetaan tai jopa vaaditaan. Kouluttajien koulutus, KoKo (Training
of Trainers, ToT) keskittyy harjoittelijan kahden tason samanaikaiseen
hallintaan.

Sisältö
Fasilitoijaksi opiskelevan on kyettävä arvioimaan ja ymmärtämään ryhmän
tärkeimmät haasteet, missä asioissa ryhmä tarvitsee tukea ja valmennusta,
mikä on avustetun ryhmäprosessin toivottu lopputulos.
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Prosessi
Opiskelijalta edellytetään kykyä määritellä mahdolliset ja sopivat
lähestymistavat erilaisiin yhteyksiin ja tilanteisiin (ryhmäkulttuuri,
osallistujien lukumäärä, aikataulu jne.); säädellä valittua
lähestymistapaa sitä sovellettaessa, havaita vastustus- ja käyttövoimat,
soveltaa ja liikuttaa. 

KoKo(ToT)-kouluttajien tehtävänä on rohkaista opiskelijoita
laajentamaan näköalaansa ja avautumaan uusille mahdollisuuksille.
Valitut työkalut ja asianmukainen tieto voivat laittaa liikkeelle
ryhmätapojen muutoksia merkittävine pitkäaikaisine   vaikutuksineen ja
muuntaa sekä yksilön että ryhmän käyttäytymistä.

Koulutetut CLIPS-opastajat kutsutaan seuraamaan fasilitointinsa
kehitystä vertaisarvioinnin perusteella kolmen, kuuden ja kahdentoista
kuukauden kuluttua. Vain ne kouluttajat, jotka kehittävät jatkuvasti
tietojaan ja taitojaan, pysyvät ajan tasalla nopeasti muuttuvassa
maailmassa ja kykenevät tukemaan ryhmäprosesseja erilaisissa
aloitteissa.
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Oletko osa aloittavaa tai jo olemassa olevaa ekoyhteisöä,
yhteisasumishanketta, järjestöä, yhteiskunnallisen yrittäjyyden

kollektiivia, yhteisökoulua, osuuskuntaa,
kumppanuusmaatalousprojektia tai mitä tahansa yhteisöllisesti
johdettua hanketta? Silloin tämä opas saattaa olla juuri se mitä

olet etsimässä. 
 

CLIPS on ratkaisukeskeinen ohjelma yhteisöllisten hankkeiden
ensiaskeleita varten tai olemassa olevien yhteisöjen ongelmien

ratkaisuun ja uudistamiseen. CLIPS:in tarkoitus on kuvata
yhteisöjen kehittämiseen tähtäävä lähestymistapa. Se esittelee
myös erityisiä, olemassa olevissa yhteisöprojekteissa hyväksi
havaittuja työkaluja. CLIPS perustuu vakiintuneiden ekokylien

oppimiskokemuksiin ja oivalluksiin. Nämä oivallukset on
suodatettu käsitteiksi ja keinoiksi yhteisöllisyyttä arvostaville

ryhmille.
 

Kehitysvaiheessa CLIPS-pakettia testattiin ja arvioitiin
yhteisöllisyysaloitteissa yhdeksässä Euroopan maassa. Tämä

CLIPS-opas esittää yhteisöllisyyden kehittämisen mallin.
Oppaan rinnalla on tarjolla työpajoja, ohjausta ja koulutusta

sekä verkkosivusto, jossa on linkkejä, esimerkkejä ja työkaluja
sekä hankkeille että ohjaajille, jotka ovat omistautuneet

yhteisöjen tukemiselle. 
 

Lisäinformaatiota löydät osoittesta : https://clips.gen-europe.org
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