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Säihkettä mieleen



Mistä on tehty tuoreet muhevat muijat ja notkeat rohkeat terämiehet – se selviää täällä

N

äin kuvaa internetsivuillaan
Luovat Workshopit® erästä
valmennusohjelmaansa. Tämä kuulostaa niin kiinnostavalta, että asiasta on
otettava selvää. Millä keinoilla ihmisiä
innostetaan ja miten arkeen luodaan
loistoa, mistä ammennetaan arjen
harmauden poistamiseen tarkoitettuja
piristeitä ja saadaan annos kaivattua
säihkettä. Mm. näitä asioita kyselimme
luovalta innoittajalta Päivi Rautiaiselta.
Luovat Workshopit® tarjoaa nimensä
mukaisesti luovaa ja toiminnallista, tilaajayritykselle erikseen räätälöityä yritysvalmennusta. Bisneslupauksena on innostaa
yrityksen henkilökunta parempiin tuloksiin
työilmapiiriä ja tiimityöskentelytaitoja
parantamalla.
Luovat Workshopit® on Päivin neljäs
”lapsi”. Ajatus yrityksestä
kumpusi Päivin taideteTiesin, että
rapia-koulutuksen aikana,
tämä on
jossa hän sai toteuttaa
juuri se minun
itseään maalaamalla. Hän
juttuni.
kertoo maalaamisen olleen
”jotakin niin ihanaa”, että se
piti valjastaa myös yritysmaailman käyttöön.
Työyhteisöjä hän oli kouluttanut jo aikaisemmin, mutta paljon tavanomaisemmin
keinoin. Uudenlaisen yritysvalmennuksen
läpi viemiseen tarvittiin rutkasti rohkeutta.
”Idea päässäni oli kuitenkin erittäin vahva ja
olin siihen niin intohimoisesti hullaantunut,
etten pelännyt hiukkaakaan sen toimivuutta. Tiesin, että tämä on juuri se minun
juttuni”, Päivi kertoo nyt jo 7-vuotiaasta
yrityksestään, jonka asiakaslistoilla on reilut
sata yritystä ja 600 tehtyä workshoppia.

Teamwork is now artwork
Suosituimmiksi yritysasiakkaiden ostamiksi
palveluiksi ovat nousseet kaksi maalaukseen perustuvaa workshoppia: ”Teamwork
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Musiikkimeditaatio
kuuluu rutiineihin, joista en
tingi.”




is now artwork!” ja ”See the big picture!”.
Päivi kertoo suosion perustuvan siihen,
että ne toimivat aina ja kaikessa. Molempia
paketteja täydennetään asiakasmäärän ja
käytettävissä olevan ajan mukaan. Vuoden 2008 alussa valikoimaan tulee lisänä
uusi valmennus ”Johtajuuden tulet”, josta
varmasti kuulemme vielä lisää.
Räätälöityjä Päivin tarjoamia valmennuksia ostavat pääasiassa menestyvät
yritykset ja organisaatiot, jotka ovat
oivaltaneet henkilöstöön panostamisen
merkityksen. Valmennusta käytetään erityisesti motivointiin, kuunteluun ja yhdessä
tekemisen vahvistamiseen. 
”Teemme paljon töitä 20–30 hengen tiimien kanssa. Vahvistamme eri keinoin mm.
visioita ja voimavaroja sekä kirkastamme
motiiveja. Tyypillinen asiakascase voi olla
myös 400 diplomi-insinööriä, joiden kanssa
maadutetaan uusia toimintatapoja. Olemme kysyttyjä myös ”kickoffien” sytyttäjinä”,
Päivi kertoo asiakkaistaan.
Yritys palvelee mielellään myös pienempiä työyhteisöjä, joille tarjotaan tyypillisesti
esim. omien mottojen mietintää ja kiireen
kesytystä. ”Jokainen asiakas on yhtä arvokas
ja tärkeä, räätälöimme palvelut aina kulloiseenkin tarpeeseen sopivaksi”, hän kertoo
ja toivottaa asiakkaat kokoon katsomatta
lämpimästi tervetulleiksi.

Tulokset ovat mitattavissa nopeastikin

Vinkkejä:
 Tee treffit itsesi kanssa
 Ota itsellesi aikaa
 Pidä kiitollisuuden päiväkirjaa

Riippuu paljon yrityskulttuurista tai
johtajan tahtotilasta panostaa henkilöstöön,
miten yritysvalmennuksiin suhtaudutaan.
On nimittäin tiedossa sellaisiakin yrityksiä,
joissa niitä pidetään humpuukina ja tarpeettomina rahanreikinä. Tällaiset yritykset
eivät useinkaan näe henkilöstöön satsaamista ensiarvoisen tärkeänä tai kokevat
haasteellisena sen, ettei tuloksia voi heti
mitata rahassa. Valmennus sopii kuitenkin
äärimmäisen hyvin tähän päivään, jolloin
erilaiset organisaatiomuutokset ovat valitettavan yleisiä.
Päivi kertoo hiljattain vetäneensä workshopin yrityskaupoilla vahvistetulle it-alan
yritykselle, jolla oli kaksi tavoitetta: saada

tiedonkulku toimivammaksi ja uusi isompi
40 henkilön työyhteisö yhdeksi isoksi
menestyjä-joukkueeksi. Valmennusmetodina käytettiin ”See the big picture” -workshoppia, jonka toimintatiimit jaettiin niin,
että kummastakin yrityksestä tuli tekijöitä
jokaiseen tiimiin.
”Olimme ennen koulutusta tehneet
henkilöstötutkimuksen, jonka pohjalta
kommunikaation ja tiedon kulun ongelmat ilmenivät myös paperilla. Workshopin lopussa keskustelimme osallistujien

kokemuksista. Ne vahvistivat sen, minkä jo
vetäjinä näimme, ja samaa todisti yrityksestä
mukana ollut johtaja; kommunikointia ja
yhteisiä pelisääntöjä vaativa toimintatapa
toimi loistavasti! Yrityksen toimitusjohtaja
soitti jo seuraavana päivänä ja sanoi aistivansa ilmapiirissä ison muutoksen. Teimme
vielä kuukauden päästä toisen kyselyn ja
tämä vahvisti asian myös tutkitusti. Luova,
toiminnallinen tapa oli avannut kommunikoinnin avoimemmaksi ja tiedonkulku oli
parantunut jo kiitettävälle tasolle. Maalaus
yrityksen tiloissa oli muistuttamassa koko
joukkoa siitä, että he ovat yksi suuri joukkue, joka pystyy vaikka mihin”, Päivi iloitsee
tuoreesta casesta, jossa onnistuminen oli
selvästikin heti mitattavissa ja onnistumisen
riemu molemminpuolista.

Kaikki ihmiset ovat luovia
Joskus tulee pohtineeksi synnymmekö me
ihmiset alun perin luoviksi, mistä se luovuus
kumpuaa ja voiko sitä kenties treenata.
Päivin mukaan jokainen ihminen on luova,
mutta monesti sitä itse tajuamatta. Hän
kertoo tapaavansa viikoittain ihmisiä, joille
joku ”typerys” on joskus elämän aikana
sanonut karmivasti ”Ettet sä osaa” tai ”Sä et
ole luova”. Tästä syystä Päivi näkisikin, että
kouluarvosanat kuvaamataidossa, musiikissa
ja jumpassa tulisi poistaa. Lapsena saadut
arvosanat kyseisissä aineissa kahlitsevat
ihmisiä koko lopun aikuisiän ja määrittävät ihmisen käyttäytymistä. Toisaalta hän
painottaa, ettei koskaan ole liian myöhäistä
olla enemmän ja todemmin luova. Ainakin
itselleen pitää antaa siihen mahdollisuus.
Kannustava ja salliva ilmapiiri, rohkaiseminen itsensä likoon laittamiseen ja luvan
antaminen sille, että ”nyt antaa mennä ja
nautitaan” ovat Päivin mukaan parhaita
voiteita luovuuden herättelyyn.
Työssään liike-elämän ihmisten kanssa
Päivi kertoo miltei kuulevansa, miten luovat
formulamoottorit hyrähtävät workshopin
aikana käyntiin ja jatkavat tehoaan sitten

ihan tavallisissa töissä. ”Kun löytää syvemmän yhteyden omaan luovuuteen tai tapaan
olla luova, on yksinkertaisesti ihmisenä
enemmän!”, hän kertoo innostuneena.

Mistä luova innoittaja itse innostuu?
Jos ammattinimikkeenä on luova innoittaja,
ei työssään kaiketi koskaan voi olla huonolla
tuulella. Mistä ihmeestä luova innoittaja saa
joka päivä intoa omaan työhönsä?

”Olen siinä etuoikeutetussa asemassa,
että saan tehdä työtä, jota rakastan. Se, jos
mikä antaa minulle virtaa. Toisen annoksen
virtaa saan siitä, että ihmishulluna rakastun
lähes aina myös asiakkaisiin”, Päivi raottaa
innoituksensa lähteistä.
Työstä saatu palaute motivoi ketä tahansa,
mutta Päivin työssä tulokset näkyvät usein
välittömästi. ”Kolmas työn tarjoama energiapaukku tulee siitä hetkestä, kun osallistu- 
jamme häikäistyvät omasta luovuudestaan”,
Päivi kiittelee työnsä tulosten reaaliaikaisuutta.
Jotta saavuttaisimme henkisen hyvinvoinnin ja tasapainoisen elämän on meidän
Päivin mukaan osattava tehdä valintoja
omassa elämässä ja laitettava asioita tärkeysjärjestykseen. Myös se kuuluisa ”oman ajan
ottaminen itselleen” on yksi avaintekijöistä
paremman tasapainon saavuttamiseksi.
Ammattilaisen omat mielenhallintakeinot
kuulostavat kokeilemisen arvoisilta. ”Juoksen
lähes joka aamu raikkaassa ulkoilmassa ja
teen tiibetiläiset aamuvenyttelyt. Juuri ennen
nukkumaan menoa kuuntelen totaalisesti
rentouttavan musiikkimeditaation ipodistani”, Päivi kertoo. Amerikkalaisen tiedemiehen kehittelemä musiikkimeditaatio
tasapainottaa aivojen molempien puolien
toimintaa. Päivi kertoo olevansa näiden
rutiinien suhteen hyvin kurinalainen. ”Jos
alan lepsuilla ja joustaa liikaa, itselle tärkeä
ja pyhitetty aika jää toteutumatta. Niinpä
raivaan näille asioille aina aikaa”, hän kertoo.

Tee treffit itsesi kanssa
Kyselimme Päiviltä vinkkejä keinoista, joilla
saisi luotua siviilioloissakin iloa arkeen ja
puhtia mieleen. Hänen mielestään aika on
tämän päivän ylellisyyttä. Nimenomaan aika
ilman etukäteen tehtyjä suunnitelmia. Hän
kehottaa meitä kaikkia tekemään treffit itsemme kanssa ja lähtemään paikkaan, jonne
oma sydän halajaa, mutta jonne ei ole vielä
ehtinyt. Jonkun kohdalla se voisi olla esim.
taidenäyttely, joku toinen saattaisi nauttia
metsässä liikkumisesta hyvien eväiden kera,
joku saa tarmoa hieronnasta. Jollekin toiselle

taas siivottu koti tuoreine kukkineen ja
tuoksuvine kynttilöineen on sitä arjen parhainta luksusta. Yksi erittäin yksinkertainen
keino, jota Päivi suosittaa meille kaikille,
on kiitollisuuden päiväkirja. Se on halpa ja
tehokas keino nostaa arki juhlaksi.

”Kirjoita joka ilta kauniiseen vihkoon
kolme lausetta. Se voi olla esim. ”Olen hyvä
siinä tai tässä, olen kiitollinen siitä ja siitä,
nyt tarvitsen apua ja neuvoa tässä asiassa
jne”. Kun olet pitänyt kiitollisuuden päiväkirjaa viikon ajan, huomaat etten luvannut
liikoja”, Päivi opastaa.
Päivin mukaan ns. ”slow-aalto” on tuloillaan myös Suomen suuntaan. Sen mukaan
asioita tehdään hyvin hitaasti, läsnäolevasti
ja koko ajan tiedostaen - olipa kyseessä lounaan nauttiminen, pyykin viikkaaminen tai
kävelylenkin tekeminen. ”Esimerkiksi lasten
kanssa olemisessa ja toisten kohtaamisessa
”slow” on kyllä tarpeellinen taito, mutta
muuten sen noudattaminen on minulle ja
varmasti monelle Amandallekin vaikeaa”,
Päivi kommentoi pilke silmäkulmassa
nousevaa trendiä.
Mielestä kannattaa unohtaa myös kaikki
synkät ajatukset: ”Uskon ja tiedän, että se
mitä ajattelemme ja puhumme, toimii kuin
magneetti. Vaihda ajatuksesi - saat ihania
asioita elämääsi! Toimii, kokeile vaikka”,
vinkkaa Päivi ja mikäs siinä. Tätä ammattilaisen neuvoa täytyy ehdottomasti kokeilla
heti talviharmauden yllättäessä! 





Päivin säihkyvät vinkit kaamosmasennuksen taltuttamiseen:
Nanna Suden näyttely on täyttä luksusta.
 Dr. Hauschkan rytminen vartalohieronta on vähintäänkin taivaallista!

 Lepoa mielelle antaa maailmallakin kuuminta
”hottia” oleva musiikkimeditaatio, joka lupaa rentouttaa
ja tasapainottaa. (Toimituksen vinkki: Tätä saa tilattua
Luovien Workshoppien kautta.)



Lisätiedot:
Päivi Rautiainen
MIK TRAINING &
LUOVAT WORKSHOPIT®
Bulevardi 2 a, 00120 Helsinki
Puh. 040 591 1063
paivi.rautiainen@luovatworkshopit.com
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