MITÄ ENEMMÄN TIEDÄN,
sitä enemmän ymmärrän, kuinka
vähän voin oikeasti tietää
Olen ollut Suomen NLP-yhdistyksen hallituksen toiminnassa mukana yli kymmenen
vuotta ja hallituksen puheenjohtajana helmikuussa 2018 vuoden. Tänä aikana olen
tullut tietoiseksi monesta uudesta asiasta ja monesta jo tiedostetusta asiasta, uuden
tai erilaisen roolin myötä eri silmin, korvin ja sormin kokien. Olen tullut myös eri tavoin
vastuulliseksi näistä “vanhoista ja uusista” asioista: eri rooli on saattanut tuoda mukanaan jopa täysin aiempaa vastakkaisen näkemyksen, mielipiteen ja päätöksen.
Ainakin omalta kohdalta.

Mistä olen tullut tietoiseksi matkan varrella?
Me olemme samaan aikaan pieni ja suuri
yhdistys.
Yli 25 vuoden aikana olemme kasvaneet
pienen piirin kerhosta kunnon kokoiseksi
yhteisöksi. Tuhat jäsentä on paljon. Ainakin
paljon enemmän kuin vaikka kymmenen.
Toisaalta, meillä on paljon kasvunvaraa.
Suomessa on viisi ja puoli miljoonaa ihmistä. Kuinka moni heistä voisi parantaa
elämänlaatuaan NLP:n avulla? Varmasti
aika moni. NLP kun, niin kuin hyvin tiedämme, sopii kaikille.
Me palvelemme jäseniämme monipuolisesti.
25 vuoden aikana olemme prosenteissa
ja erilaisen tekemisen muotoina lisänneet
palvelujamme ja viestintäämme hetkittäin
jopa 100 prosentilla vuodessa. Se on paljon
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”Millaista on NLP ja
Suomen NLP-yhdistyksen
toiminta
tulevaisuudessa?”
se. Varsinkin kun toiminnan kustannusten
kasvu on ollut varsin maltillista. Enemmän
kuin kuluja, on kasvatettu esimerkiksi alueellisten vapaaehtoisten määrää.
Toisaalta. Palvelumuotojen ja viestintäkanavien määrä maailmassa on 25 vuodessa
lisääntynyt eksponentiaalisesti. Miten
olemme kehittäneet toimintaamme siihen
verrattuna? Ja ne kustannukset. Nehän
ovat hyvä peruste ja toki oikeastikin toimintaa mahdollistava ja joskus sitä rajaava
tekijä. Voisiko olla, että enemmän palveluja
tarkoittaa enemmän toimintarahaa = rahaa
pitää tehdä lisää?

Edistämme hyvää ja korkealaatuista
NLP:tä. Ja samalla meille kaikki on
lähtökohtaisesti ja NLP:mäisesti ok.
Ylläpidämme ja luomme keskustelua ja
kohtaamisia NLP:stä ja NLP:n ympärille
sekä tuomme hyvää tietoa NLP:stä siitä
kiinnostuneiden ja asiantuntijoiden saataville. Jäseneksemme voi liittyä kuka vain
NLP:stä kiinnostunut. Tai, ei tarvitse olla
edes kiinnostunut. Jos haluaa liittyä ihan
muuten vain, tervetuloa. Esimerkkinä tämä
MIELI-lehti, kaikille avoimet NLP-tutustumisillat, virkeä Facebook-sivusto, nettisivut
ja blogi, kansainväliset ja kotimaiset tapahtumat. Hirmuisen hieno kehityskaari.

”Tuhat jäsentä
on paljon.”
Toisaalta. Olemmeko onnistuneet rakentamaan uutta ja vahvistamaan olemassa

porina | tarja törmänen

”kun tulen
tietoiseksi, tulen
vastuulliseksi“

olevaa raamien ja rakenteiden päälle,
jotka ovat, mitä ovat. Ja ovat aina olleet?
Hienolla tavalla vankkoja ja mielestämme hyväksi ja eettiseksi kokemaamme,
alkuperäiseen NLP:hen juurtuneita. Mitä
korkealaatuinen NLP on? Kuinka pysyviä
ovat sen perusteet? Entäpä miten siihen
vaikuttaa ja pitää vaikuttaa maailma ja
sen muutokset. Maailma, joka on faktisesti muuttunut viimeisen 30 vuoden aikana
enemmän kuin sitä edeltävän 300 vuoden
aikana. Voiko olla, että olemme hieman
jumittuneita omaan käsitykseemme siitä,
mikä on ok ja mikä on oikeaa NLP:tä ja
millainen koulutuspolku tarjoaa oikeaa
NLP:tä. Mitä kaikkea muuta korkealaatuinen NLP voi olla, kuin NLP Practitioner,
NLP Master Practitioner ja NLP Trainer
-matka?
Muutama mielenkiintoinen näkö- ja kokemuskulma. Jos järjestäisimme NLP-vaalit
aiheesta “mihin suuntaan toimintaamme

”Meillä on paljon
kasvunvaraa.”
on hyvä kehittää” saisimme todennäköisesti vastauksia nykyisen hyvän ylläpitämisen
puolesta ja kaiken nykyisen romuttamisesta
uuden synnyttämiseksi yhtä paljon. Kiinnostava intuitiivinen ajatus ja tunne!

Kiitos – jäsenkyselyn anti avainroolissa toiminnan kehittämisessä
Toteutimme tänä vuonna jäsenkyselyn
osallistaaksemme teidät kaikki toimintamme ja NLP:n kehittämiseen. Kiitos kaikille
vastanneille. Monesta asiasta meitä kiitetään, montaa asiaa meiltä toivotaan.

luamme toteuttaa myös niitä toiveita, joista emme vielä osaa edes unelmoida. Yksi
tärkeimmistä askeleista on yhdistyksen
strategian päivittäminen. Sen kirkastaminen, miksi ja keitä varten olemme olemassa. Mitä tuomme maailmaan lisää ja mitä
ilman maailma jäisi, jos me emme olisi
olemassa. Oikeat ratkaisut on aina helppo
määrittää jälkikäteen. Tulevaisuutta ei kukaan osaa tarkalleen ennustaa etukäteen.
Ehkä tärkeintä onkin olla läsnä ja reagoida
tänään ja tässä hetkessä ja hyväksyä se, että se, mikä on hyvää ja oikein tänään, voi
olla huomenna toisin.
Kirjoittaja
Tarja Törmänen on Suomen
NLP-yhdistyksen puheenjohtaja,
NLP-viestintävalmentaja ja NLP Trainer

En tiedä vielä, mitkä kaikki toiveet pystymme toteuttamaan. Sen tiedän, että ha-
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