Tavoitteellinen yhteistyö: Ohjeet työskentelyyn
Työskentelyn tavoitteena on hahmotella uusia yhteistyön paikkoja valitsemanne
sidosryhmän/-ryhmien ja Klubitalon välille ja tunnistaa sellaisia asioita, joissa
voisitte olla parempia toimimalla tiiviimmin yhdessä.

Ennen työpajaa / ennakkotehtävä:
Kaikki tahot vastaavat tahoillaan seuraaviin kolmeen kysymykseen:
1. Oman Klubitalon vahvuudet: Missä olette erityisen hyviä?
2. Oman Klubitalon kehittämisen paikat: Missä ette tällä hetkellä ole niin hyviä
kuin toivoisitte?
3. Oman Klubitalon kiinnostuksen kohteet: Mikä teitä erityisesti kiinnostaa?

Työpajan ohjeet:
Lähdetään liikkeelle käymällä yhdessä läpi ennakkotehtävän vastauksia.
Minkälaisia vahvuuksia, kehittämisen paikkoja ja mielenkiinnon kohteita teillä
on? Mitä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia löydätte? Mitkä mielenkiinnon
kohteista ovat sellaisia, että niissä voitaisi paremmin hyödyntää yhteistyötä?
Pohtikaa ennen kaikkea, mikä mainituista mielenkiinnon kohteista olisi sellainen,
että se hyödyttäisi kaikkia osallistujia ja että sen parissa voisitte samalla myös
jakaa omaa osaamistanne? Jatkojalostakaa yhdessä keskustelunne pohjalta
kaikkia teitä kiinnostava tavoite ja nimetkää se pohjaan. Työskentelyn
tarkoituksena on muodostaa suunnitelma sen tavoittamiseksi.
Pilkotaan ensin määrittelemänne tavoite pienemmiksi osatavoitteiksi. Ideoikaa
yhdessä minkälaisista askeleista tavoitteenne saavuttaminen koostuu. Kirjatkaa
pohjaan 4–6 osatavoitetta.
Pohtikaa yhdessä keskustellen, mitä tarvitaan, jotta määrittelemänne
osatavoitteet voidaan toteuttaa. Minkälaiset konkreettiset työtehtävät edistävät
osatavoitteen saavuttamista? Entä minkälaisia erilaisia rooleja voisitte ottaa
vahvuuksienne pohjalta? Ideoikaa, kuka ottaisi koppia mistäkin. Kirjatkaa toiminta
ja työnjako pohjan kohtaan “Tehtävät” & “Tekijät”.
Miten eri yhteistyön vaiheissa eteen tulleita mahdollisia esteitä voitaisi
ennakoida tai ratkoa? Keskustelkaa ja kirjatkaa vastauksenne pohjaan.

Kirjatkaa ylös myös eri vaiheissa esiin tulleet kysymykset ja ideat.
Pohtikaa viimeiseksi, miksi tämä kaikki tulisi tehdä? Eli mitä hyötyä tästä olisi
kaikille mukanaolijoille? Kehittäisikö yhteistyö jotakin ennakkotehtävässä
mainitsemaanne kehittämisen paikkaa vai kenties jotakin aivan muuta? Mikä etu
yhdessä toimimisesta olisi? Vastatkaa kysymykseen esittelyssänne.

Ohjeet esittelyyn:
● Esitelkää täyttämänne pohja
Tarkastelkaa pohjaa myös seuraavien kysymysten kautta:
● Mikä siinä on realistista ja tarpeeksi? Mihin pystytään nyt?
● Mikä etu yhdessä toimimisesta olisi?
● Minkä tyyppisiin asioihin tulisi satsata mielestänne paljon nyt olemassa
olevista voimavaroista, jotta yhteistyö toteutuisi mahdollisimman hyvin?

