YHDESSÄ TULOSTA
Edessäsi on uuden uutukainen Keulinkin tiedotuskanava, blogi, joka starttaa näin kehitysradalleen.
Tavoitteena on tuoda Keulinkin toimintaa ja palveluita entistä helpommin lähestyttäviksi ja
kumppaniverkostoamme tunnetuksi.
Kenelle sitten kirjoitamme? Blogi on suunnattu juuri sinulle, olitpa sitten yrittäjä, työnhakija, matkailija,
alueesta kiinnostunut tai muuten vaan netissä sivuillemme tupsahtanut.
Kirjoitamme luovasti, ajatukset saavat pulputa, mutta muistamme aina sen pelisäännön, josta aion pitää
tiukasti kiinni: Huolehdimme siitä, että viestimme kirkastaa positiivisella sykkeellä upean alueemme
verkostoja, voimavaroja, palvelutarjontaa ja elinympäristöä.
Pähkäiletkö nyt, jotta osaisiko sitä olla luova? Mielestäni kaikista kanssakulkijoista löytyy luovuutta, kun
hiukan raaputtaa pintaa. Luovuus on saattanut vain päästä hieman peittymään arjen kiireen, rutiineiden ja
muun vastaavan alle, mutta luovuus on kuitenkin olemassa, kun se herätellään henkiin.
Entäs jos tänään rikottaisiinkin päivän rutiineja ja tehtäisiin jokin tehtävä uudella tavalla, etsittäisiin
uudenlaisia ratkaisuja ongelmiin ja heitettäisiin hiukan vähemmälle pelko vastoinkäymisestä. Kuulehan:
Rutiiniin voi palata, mutta luovuuden kautta – uuden tekemisen kautta – voi syntyä jotain kullan arvoista,
aivan loistavaa: idea, joka lähtee tuottamaan aivan uudenlaista tulosta ja kasvaa arvaamattomiin sfääreihin.
Millä voisi ruokkia työkaverin luovuutta? Suomalaisille tuntuu olevan erityisen vaikeaa antaa tunnustusta
hyvin tehdystä työstä. Mitäpä jos tänään heittäytyisimmekin täysillä kehujen kehiin ja jakelisimme
kannustusta ympärillemme työyhteisöissä, opiskelumaailmassa, yrityskentällä. Uskoakseni kovinkaan moni
työyhteisö ei tule kannustuksen ilmapiiristä rampautumaan, mutta sitä vastoin aika moni työyhteisö voi
”herätä henkiin” luovuuden tilaan, ideoimaan uusia toimintatapoja, yritys- ja tuoteideoita ja toimimaan
entistä kannattavammin ja tehokkaammin.
Tässä vaiheessa Keulinkilla esim. laaditaan menneen vuoden toimintaraportteja ja samaan aikaan
kehitellään ensi vuoden toimintaa, sovitaan tapahtumia eri kumppaneiden kanssa sekä suunnitellaan
erilaisia yritysten kehittämishankkeita. Toimintaa siis luovasti sata lasissa.
Vaikka henkilöresurssimme ovat pienet, pyöritämme toimintaa käytännössä aamusta iltamyöhään. Useana
iltana valot sammuvat toimistollakin vasta reilusti klo 20 jälkeen, kun jokin tapahtuma on päättynyt.
Tavoitteestamme emme anna piiruakaan periksi: Toimimme alueen elinkeinoelämän parhaaksi. Yrityksien
toiminnan tukeminen, osaavan työvoiman turvaaminen ja elinvoimainen seutukunta ovat meidän luovan
ajattelumme lähde, josta aiomme ammentaa tulevaisuudessakin ideoita ja toimintaa tämän alueen
parhaaksi.
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