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MISTÄ
KAIKKI ALKOI?
Viale Forlanini on tie, joka vie Milano Linaten lentokentältä kohti
kaupungin keskustaa. Noin viisitoista vuotta sitten kylmänä, pimeänä ja sumuisena marraskuun iltana seisoin tuolla tiellä teollisuusalueen portin edessä uteliaana ja jännittyneenä siitä, mitä
toiselta puolelta löytäisin. Olin monen asian yhteensattumana
lähtenyt mieheni seuraksi hänen työhaastatteluunsa, ja paikka
näytti vähintäänkin epäilyttävältä. Muistan yhä elävästi kun tuo
portti avautui, sillä sen mukana avautui minulle maailma, josta
en siihen mennessä ollut tiennyt mitään. Kun siirryimme sumuisen kosteasta pimeydestä sisätiloihin, löysin valoisan, avaran ja
värikkään toimistotilan sekä lämminsydämisiä, ihmisten ja organisaatioiden kehittämisestä innostuneita ihmisiä, jotka eivät
pelänneet haastaa organisaatioiden totuttuja tapoja. Tiesin ja tunsin heti, että haluan olla juuri tässä paikassa ja tällä alalla töissä.
Seuraavana aamuna tiedustelin, saisinko minäkin mahdollisuuden tulla työhaastatteluun. Niinhän siinä sitten kävi, että tulimme
molemmat palkatuiksi. Mieheni palasi yhdeksän kuukauden jäl-
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keen entiseen työpaikkaansa, eri alalle, kun taas minä jäin, kai lopullisesti, koukkuun ihmisten ja organisaatioiden kehittämiseen.
Tämä työ on vienyt minut eri puolille Eurooppaa hyvin monenlaisten ihmisten ja organisaatioiden arkeen. Muistan kuinka
eräänä yönä, aikana ennen navigaattoreita, suunnistin pienellä
vuokra-autolla, tulostettujen ajo-ohjeiden kanssa Barin lentokentältä valaisematonta tietä kohti Materaa, minne menin pitämään
työpajaa sementtitehtaan johtoryhmälle. Kun puolen yön aikaan
saavuin paikalle haukoin henkeäni, niin odottamattoman kaunis
tuo vanha luolakaupunki sekä luolahotellihuoneeni oli. Muistan
miten eräs Tarantossa meren rannalla toteutettu tiimipäivä sai
pyörremyrskyn myötä odottamattomia käänteitä ja miten Krakovassa muutama vuosi sitten opin fasilitoimaan simultaanitulkin kanssa. Tällä hetkellä yksi asiakkaistani on lontoolainen suuri
pankki, jonka johtajien kykyä edistää asiakaskeskeisyyttä organisaatiossa olen tukemassa fasilitoinnilla.
Suuri osa työstäni tapahtuu tällä hetkellä kuitenkin Suomessa
ja koenkin suurena rikkautena tämän yhdistelmän kotimaista ja
kansainvälistä asiakastyötä. Opin siitä jatkuvasti paljon, ja uskon,
että myös asiakkaani hyötyvät siitä, että olen kosketuksissa monenlaisiin työkulttuureihin. Tämän työn myötä olen monesti läsnä organisaatioiden kipeissä hetkissä ja, totta puhuen, useinkaan
se ei ole helppoa. Ryhmien kanssa työskennellessä saan kuitenkin
säännöllisesti todistaa lähes taianomaisia hetkiä, joissa ryhmän
jäsenet pääsevät luottamuksessaan syvemmälle tasolle, uskaltautuvat puhumaan vaikeista asioista ja aidosti kuuntelemaan toinen toistaan, sekä kasvavat yksilöinä ja organisaationa. Ryhmissä
on valtava potentiaali, niin paljon niissä on tietoa, taitoa ja kokemusta. Tämän potentiaalin aito hyödyntäminen jää kuitenkin
eri syistä usein puolitiehen, ja vielä useammin se ei pääse edes
niin pitkälle. Fasilitaattorina pystyn auttamaan ryhmiä hyödyntämään sitä kapasiteettia, mikä heillä on, mutta mistä he usein eivät
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ole tietoisia. Tämä työ saa aikaan hetkiä, kokemuksia ja näkyviä
muutoksia, jotka pitävät minut kiinni tässä työssä ja jonka vuoksi koen sen merkitykselliseksi. Fasilitoinnilla ja fasilitoinnin taitojen valmentamisella kannan oman korteni kekoon paremman
työelämän luomiseksi – sellaisen, jossa jokaisen ääni on tärkeä.
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