Kirjauutuus: Tulevaisuuden taitoja tässä ja nyt
-Tulevaisuuskompassi yhdessäluomisen poluille työssä (Terhi Takanen 1/2022)
Tahdotko rakentaa tulevaisuuden taitoja? Innostaako sinua uudistuminen, joka lähtee
sinulle tärkeimmistä arvoista ja merkityksistä työssäsi? Haluatko oppia, miten
tulevaisuutta luodaan tästä hetkestä käsin kestävästi?
Kirja kutsuu uudistumaan työssä, ja lähtemään tulevaisuuden taitojen harjoittajaksi.
Hyödyt tästä monipuolisesta ja selkeästä harjoittamiskirjasta oli tilanteesi millainen
tahansa, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, työtäsi ja tulevaisuudentaitoja. Kirja
on rakennettu tuomaan arkeesi huokoistavia rytmejä ja käytäntöjä, joita voit itse
muotoilla. Muutos lähtee pienestä. Se tuo myös tilaa irtipäästämiselle, vapautumiselle
jatkuvan kehittämisähkyn sijaan. Kirjan selkeä ja innostava rakenne värikuvituksella
inspiroi lähtemään uudistavalle vaellusmatkalle.
Saat käyttöösi kaksi erilaista harjoittamisohjelmaa, jotka tekevät uudistumisesta
selkeää ja innostavaa omassa työssäsi ja elämäntilanteessasi. Ohjelmat ovat 8 ja 10
viikon
mittaisia
kokonaisuuksia:
harjoitat
päivittäin
5-10
min
uuden
tulevaisuuskompassisi avulla sellaisia laatuja, jotka ovat sinulle merkityksellisiä.
Uudistuminen syvenee viikoittaisten paritapaamisten kautta. Pari voi olla itsevalittu
kollega, ystävä tai yhteiskumppani. Yhdessätyöskentely tukee ja tuo virtaa.
Kirja antaa toimivia, testattuja ja uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvia työkaluja.
Yhdessäluomisen otteen (CoCreative Process Inquiry) teoria ja menetelmät ovat
käytännön uudistumistyössä synnytettyjä, siksi ne toimivat erilaisissa ympäristöissä.
Opit ja luot uudistumisen käytänteitä ajattelun, tunteiden, tahdon ja toiminnan tasolla.
Tällä tavoin syntyvä uudistuminen rakentuu tulevaisuuden taidoille.
Teknologistuva kulttuurimme rakentuu seuraavassa aallossa tietoisuuskulttuuriksi
tulevaisuuden tutkimuksen professori Markku Wileniuksen sanoin. Se vaatii aivan
uudenlaisia taitoja, ja ajatus- ja toimintamalleja. Tämä kirja näyttää, miten se
mahdollistuu pienin teoin jo nyt. Kompassi auttaa suunnistamaan epävarmassa, ja
jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Se tuo olennaisen äärelle.
”Jos emme ole sinut syntyvän uuden kanssa, muutoksen sävy muuttuu pelottavaksi, liian nopeaksi ja
ulkoaohjaavaksi. Siksi juuri nyt tarvitsemme konkreettisia työkaluja siihen, miten tulla yhteen, uskaltaa
luottaa epävarmankin edessä ja kytkeytyä syntyvään uuteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Terhi
Takasen kirja on matkasauva tällaisen kasvun polulle. Tulevaisuuskompassi ja vaelluspolut ovat huokoinen
rakenne oman ja yhteisen oppimisen matkalla, ja antavat tilaa erilaisille reitinvalinnoille. ” Olli-Pekka
Heinonen (ote kirjan alkupuheesta)
Kirjoittaja Terhi Takanen, FT, KM on tukenut yksilöitä ja yhteisöjä uudistumisessa dialogisilla ja
yhdessäluovilla työtavoilla yli 20 vuoden ajan. Yhdessäluomisen otteen hän on kehittänyt
yhteistyössä Valtiovarainministeriön henkilöstöosaston ja kollegoidensa kanssa. Häntä inspiroi
käytännönläheinen ja tulevaisuutta luova yhdessäoppiminen.

Työsuojelurahasto on tukenut kirjan käsikirjoittamisen viimeistelyä tietokirjastipendillä.

